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Pohled na stavbu silnice z viaduktu u muzea

ÚVODEM...

O pojmech dávno zapomenutých…
Jak tak jdeme životem, opouští nás nejen naši blízcí, ale i staletí
užívané pojmy, pojmenování jevů, názvy předmětů atd., které
zapadnou za obzor dějin a jsou vytlačena pojmy jinými,
pojmenováním jevů nových, názvů nově užívaných předmětů, jako
důsledek nezadržitelného vývoje, vrozené a přirozené touhy
nastupujících generací přizpůsobit si svět k obrazu svému.
Jsou však pojmy, ke kterým se lidstvo vrací celá tisíciletí, jako by
tušilo, že bez nich utone v marasmu násilí a vyhladí se v nikdy
nekončících válkách. Vždy, když se zdá, že je všemu konec, otevřete
si Ottův slovník naučný:
Svoboda - ,,je moci náležeti jen sobě ve svých rozhodnutích, určovati
jednání své jen z vlastních zásad, bez nátlaku zevního“.
Dialog - rozmluva, rozhovor
Demokracie - ,,státní forma, podle níž je státní moc v rukou celého
národa“. Jelikož však národy musí občas pracovat, aby nevyhynuly
hlady, pověřují své zástupce, aby tuto „moc vykonávaly“ za ně. Této
legraci se říká volby, v nichž volení lžou, až se jim práší od huby,
a házejí sliby jako vrhači nožů ve varieté.
A varieté to také je: jste-li zvoleni „mocným“, začnou vám - dříve či
později - ony zmíněné základní pojmy mírně ,,překážet“. Slabší
povahy začnou dokonce štvát.
Ale zanechme filozofie- stačí ponaučení z pohádek: jen hloupý král
honí vůdce zbojníků po lese. Chytrý z něj udělá Nejvyššího
komořího, Velkovévodu všech provincií, či (dnešní hantýrkou
řečeno) ministra vnitra. Vlády - a vrchnost všeho druhu vůbec - jsou
však stále méně a méně vzdělanější a velkorysejší. Pochopí to až ve
chvíli, kdy jsou moci zbaveni. Najednou vědí, co je svoboda, dialog
a demokracie.
Ladislav Kantor

Co přináší ODRAZ č. 6?
Červnové číslo je zcela ve znamení slovní bitvy o rekonstrukci
a dostavbu ZŠ. Máte-li doma loňské červnové číslo- zalistujte
v něm. (Ocitnete se ve zcela jiné atmosféře, v jiném světě). Dnes si
můžete přečíst diametrálně odlišné názory a bude Vám zcela jasné,
jak obtížné bude nalézt rozumné řešení. Ostatně - jak pravil klasik:
„Je pravda vdov, a pravda sirotků“…
Seznámíte se s prázdninovými jízdními řády autobusů, můžete se
(alespoň v poslední chvíli) zamyslet nad osudem Tichého
údolí…Mnohé jistě příjemně překvapí, že se po půl roce ozvali
(nebo probudili?) roztočtí fotbalisté…atd.
Po teplém květnu sice zažíváme studený červen, ale buď jak buď
–čas prázdnin a dovolených se neúprosně blíží...Tak hezké počtení.
Ladislav Kantor
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tolik. Škoda, že jsme si hned neujasnili, jaký je důvod toho stálého
nedostatku a dohadování. Je jasný: největší investiční akcí
v dějinách města se prokousáváme bez schváleného investičního
záměru.

Dostavba ZŠ v nedohlednu
Neuvěřitelné se stalo skutkem!
Dostavba základní školy je zastavena.
Máme už sice pravomocné územní rozhodnutí, ale projektová
dokumentace ke stavebnímu povolení, ač na to v rozpočtu peníze
jsou, prostě nebude. Tak v důsledku svého rozhodnutí pravilo
zastupitelstvo města na svém posledním jednání.
V jednom ze svých předchozích článků jsem přirovnala část
jednání zastupitelstva k cirkusu, nyní to byla fraška.
Dvě hodiny omílání stokrát řečeného, pořád dokola. Naštěstí byl
přítomen i architekt, který trpělivě vysvětloval a ty největší bludy
uváděl na pravou míru, nebylo to nic platné.
Dobře secvičená destrukce měla následující scénář: pochválit –
zničit, návrh dostavby ZŠ je skvělý, dostavba ZŠ je nutná,
ALE… pak se zastupitelé odborníci pustili do projektování sami,
tu řešili projekt organizace výstavby, tu statiku stavby, či
ekonomiku.
Zcela zásadní úvahu – dostavba ZŠ je nutná, peníze na to
z vlastních zdrojů nikdy mít nebudeme, musíme se tedy snažit
získat dotaci, nikdo nezpochybnil. Logický důsledek této úvahy, že
tedy potřebujeme mít projekt ke stavebnímu povolení, abychom
vůbec o dotaci požádat mohli, již málo kde rezonoval.
Nakonec zvítězilo „alternativní úsporné řešení“, že MÚ připraví
zadání úsporné varianty dostavby ZŠ Roztoky. Tímto alternativním
úsporným zadáním jsme opsali elegantně kruh a vrátili se do bodu
nula: s dostavbou školy začínáme zcela od začátku. Projekt
k územnímu rozhodnutí i to pravomocné územní rozhodnutí
můžeme strčit do šuplíku a zvesela se do toho pustit znovu!
Původní zadání vycházelo z Demografického odhadu počtu
obyvatel se zaměřením na počet dětí navštěvující MŠ a ZŠ a z požadavků vedení ZŠ a bylo zastupiteli schváleno v červnu 2008.
Ono „alternativní úsporné řešení“ bude tedy pravděpodobně
spočívat v tom, že o rok později se budeme tvářit, že tady školní děti
vlastně ani nejsou.
Že je to celé na hlavu padlé? Inu vítejte v Roztokách!
Až se zhruba za tři roky stane, že děti se do školy opravdu nevejdou,
nezbude než vyučovat na směny, nebo přistoupit k ještě
alternativnější a úspornější variantě. Bez projektu a bez peněz
zvládneme tak akorát vybudovat na školním pozemku jurtoviště.
Část statečné veřejnosti, která vydržela až do konce jednání
o dostavbě ZŠ, vyjádřila architektovi upřímnou soustrast, já jsem se
styděla.
Olga Vavřínová

Hledá se školní vrah 2
…a všechno se to točí kolem peněz.
Na dubnovém zastupitelstvu si starostka postěžovala, že nemohla
vypsat výběrové řízení na celou projektovou dokumentaci
k dostavbě a rekonstrukci základní školy, protože měla v rozpočtu
pouze půldruhého miliónu. Kdosi, tuším, že Milan Štochel,
poznamenal, že peníze nemá ani letos – v rozpočtu jsme sice
vyčlenili skoro 7 miliónů korun, ale celá projektová dokumentace
ke stavebnímu povolení a realizaci stavby spolkne nejméně dvakrát
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Vzpomínáte si ještě, jak to bylo před rokem? Tehdy jsme poprvé
vznesli (a zastupitelstvo to usnesením potvrdilo) požadavek, aby
dostavba školy měla na počátku to, co si dělá každý investor –
nějakou alespoň hrubou finanční rozvahu. Investiční záměr. Trvalo
nám několik měsíců, než se paní starostka dala přesvědčit, že i na
počátku 21. století se investiční záměr skutečně dělá, že nezanikl
s jakýmsi zákonem (jak nám bylo předhazováno), a pak jsme zase
dlouho čekali. Termín stanovený zastupitelstvem (červnové
zasedání ZM 2008) dávno vypršel, v listopadu jsme se dočkali
„první verze“ (se sumou pod 200 miliónů), ale kompletního
ekonomického investičního záměru až letos v únoru. Místo plus
mínus sto padesáti miliónů, o kterých byla v září 2008 řeč, když
jsme se rozhodovali o výběru ze dvou navržených variant stavby,
před námi ležela suma nejméně dvojnásobná. I tato obrovská
částka však byla doprovázena tvrzením, že naše spoluúčast bude
nějakých třicet miliónů korun. Zbytek pokryjí dotace, tak jakýpak
strach.
Při pohledu na investici v rozsahu tří ročních rozpočtů města se
naštěstí ve většině zastupitelů probudil zbytek pudu sebezáchovy
a ekonomický investiční záměr nebyl schválen, ba ani vzat na
vědomí. Neprošel však ani můj protinávrh, abychom projektování
zastavili a nechali si zpracovat ještě návrh jiný, pouhou výstavbu
nového křídla budovy bez auly a podzemních garáží, jen
s tělocvičnou a maximálním počtem tříd – a porovnali pak ceny
a zvážili, na co máme a co jsme schopni splatit. Myslím, že jsem
svým návrhem bezpečně postoupil do čela městských škůdců a jen
má mimořádně útlá postava zabránila tomu, abych byl na místě
čtvrcen. Zkrátka – na tom březnovém zastupitelstvu jsme si řekli –
projektujme dál, pokusme se sehnat dotace, ale neřekli jsme si to
hlavní, totiž kolik jsme ochotni do toho dát..
Uplynulo zase pár měsíců, jsme o trochu moudřejší v tom, zda
půjdou dotace sehnat a v jaké výši, víme, že noví krajští vládci se
rozhodli podělit co nejvíce oveček (samozřejmě po uspokojení
vůdčího berana), že ROP na takovou obrovskou investici vůbec
nestačí a že ani státní rozpočet zrovna nepřetéká. A hádáme se o to,
kdo zpackal zadání další projekce stavby, takže jsme (údajně)
vystaveni na milost a nemilost jedinému dodavateli, který si může
diktovat cenu.
Snad bychom to měli zkusit ještě jednou. Karty jsou přece rozdány
jasně. Nechť se na stole opět objeví investiční záměr na dílo
v hodnotě něco přes 300 miliónů, k němu kvalifikovaný rozbor
dotačních šancí a reálných možností, ale nikoli od opozičníka
Huka, ale od firmy, kterou jsme sháněním dotací pověřili, a nechť si
zároveň začneme připravovat i „úspornou variantu“ dostavby,
která pokryje na pět, osm, možná i mnohem víc let základní potřeby
školy a vejde se zhruba do sta miliónů korun. A nechť zastupitelé
potom soudí. Panna, nebo orel. Jedenáct hlasů pro naplánovanou
maximalistickou akci, ať to stojí, co to stojí, anebo jedenáct hlasů
pro úspornou variantu. Pokud zvítězí velká škola, věřím, že
poražení zůstanou v opozici, ale nepřeloží stéblo přes cestu
vítězům. A naopak.
Paní starostka v květnovém Odrazu na závěr svého věcného
a faktografického článku napsala, že jde o to, zda říci ANO, nebo
NE dostavbě školy. Ale tak přece otázka nestojí. Věřím, že žádný ze
zastupitelů není proti tomu, abychom školu nějak zvětšili,
dostavěli, zateplili, moderně vybavili. Lišíme se jen v tom, za kolik.

TÉMA MĚSÍCE
Lišíme se v tom, zda je škola pro město absolutně nejvyšší či
jedinou prioritou, anebo zda bychom měli v příštích pěti či deseti
letech myslet i na jiné věci užitečné pro občany.
P.S. (po květnovém zastupitelstvu):
Jsem velmi rád, že jsme se včas zastavili a po snad tříhodinové
debatě projevili vůli slyšet od profesionálů něco víc o reálných
možnostech, kde a kolik na stavbu lze získat, že jsme udělali první
krok k přípravě „úsporné varianty“ a že jsme neustoupili ani od
požadavku, abychom náklady na tu tak potřebnou projektovou
dokumentaci ke stavebnímu povolení prověřili jediným
spolehlivým způsobem, totiž tlakem konkurence. Vím, že se bude
opět hledat školní vrah, ale věřím, že právě tyhle zdánlivě
nekonečné debaty vedou k tomu, že snad neztratíme zdravý selský
rozum.
Jaroslav Huk

Dostavba a rekonstrukce základní školy
v Roztokách
Nejprve ohlédnutí.
Když počátkem dvacátých let minulého století začal v důsledku
expanzivní výstavby prudce stoupat počet obyvatel našeho městyse,
začalo zastupitelstvo hledat možnosti navýšení kapacity obecné
školy (měšťanská škola zde vůbec nebyla). V roce 1925 dospěli
zastupitelé k řešení, které předpokládalo přístavbu a rekonstrukci
dosavadní staré školy (dnes Městský úřad). Nárůst obyvatel a dětí
ve školním věku však byl rychlejší, než úvahy zastupitelů, a proto se
od tohoto řešení ustoupilo - leč trvalo ještě dalších 5 let, než bylo
rozhodnuto o stavbě zcela nové trojkřídlé budovy na novém
pozemku na dnešním Školním náměstí. Hlavním problémem byly
pochopitelně peníze na realizaci díla, a tak nakonec ze smělých
plánů (dodnes archivovaných na stavebním úřadě) byla postavena
jen jedna třetina. I ta zadlužila město na několik dalších let. Druhá
třetina (severní křídlo) pak byla přistavěna podle původních plánů
o 8 let později. Na jižní křídlo, k němuž byla připojena i tělocvična,
nikdy nedošlo, a to přesto, že
v poválečných letech nastala
největší populační exploze
20. století. S třicetiletým
odstupem pak přišla populační vlna v polovině 70. let,
na kterou reagovalo vedení
města výstavbou nové školní
jídelny a školní družiny. Bylo
to asi maximum, co si město
mohlo dovolit. Stavba však
probíhala poněkud chaotickým způsobem s velkým
podílem brigádnické (tedy
amaterské) práce občanů
(tzv. sobotní směny národní
fronty). Pokud vám tento
příběh trochu připomíná
dnešní urputnou diskusi
o dostavbě základní školy,
není to náhoda. Lidé jsou
v podstatě stále stejní a také
problém s financováním
veřejně prospěšných staveb

vždy existoval, s čestnou výjimkou poslední třetiny 19. století
a počátku 20. století, kdy „prohnilá“ rakouská monarchie
investovala obrovské sumy peněz do výstavby sítě obecných
a měšťanských škol (ve většině z nich se dodnes učí).
Jaké jsou nezpochybnitelné konstanty této věci?
1)

Kapacita roztocké školy se musí v každém případě
navýšit, ať již s pomocí státní, evropské či jaké dotace
nebo za vlastní (resp. půjčené) peníze.

2)

Toto navýšení, v návaznosti na prognózu demografického vývoje v našem městě, je nutné provést do 4 let.

Vedení města již učinilo v této věci určité kroky – viz úvodní studie
a platné územní rozhodnutí na stavbu velkorysého rozsahu. Po
květnovém zastupitelstvu by však mohl vzniknout dojem, že jsme
uvízli na mělčině. Některým občanům (a zastupitelům) se zdá, že
bychom měli k cíli postupovat rychleji, ale já si myslím, že
rozhodování o historicky největší investici města v jeho dějinách
stojí za trochu duševní námahy i adrenalinu.
Během roční války o školu se ovšem i ledacos vyjasnilo:
1) Kvalifikovaný odhad investičních nákladů (na základě
propočtu odborné firmy) navržené stavby činí v současnosti 308
mil. Kč bez DPH, s DPH tedy 364 mil. Kč!!! Navíc bylo odborníky
konstatováno, že odhad nákladů na rozsáhlou rekonstrukci staré
budovy je vždy velmi problematický a může se významně změnit.
Před rokem, kdy se začala myšlenka dostavby a rekonstrukce
školy postupně rozvíjet, byl předpoklad nákladů zhruba poloviční.
Vize „školního pomníku“ však stále kynula a kynula …
2) Stavbu prosazovaného rozsahu nejsme za žádných, podtrhuji
žádných okolností schopni zafinancovat bez masivní dotace (např.
na úrovni 92% celkových nákladů). Naplněnost dotačních fondů
(s výhledem do roku 2013) však vevede k velkému optimismu,
o státním rozpočtu ani nemluvě.
3) Takto velkorysou stavbu nelze realizovat najednou, ale jen
v dílčích etapách. Není však možné realizovat jen jednu z etap,
protože by to bylo proti smyslu celého záměru. Nelze např. v první
etapě jen navýšit počet kmenových tříd a nerealizovat druhou
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etapu s tělocvičnou (resp. tělocvičnami) a odbornými učebnami (a
opačně).
4) Dokončení hrubé stavby ještě neznamená, že se hned bude ve
škole učit – vnitřní vybavení bude další velice významnou
položkou, s kterou nám ovšem žádný ROP nepomůže – půjde o
výdaje v řádu desítek milionů Kč. O to, sestavit předběžný výhled
těchto výdajů, se zatím nikdo na radnici nepokusil, asi proto, aby
nás příliš nevyděsil.
5) Také pozdější režijní a provozní náklady budou přímo úměrné
velikosti stavby a nemusí být zanedbatelné.

pětiletých splátkách). My dorovnáme chabých 50 mil. Kč a bude
vyhráno …To bychom také po třech letech mohli zjistit, že máme
stále prázdné ruce ale i zástup neuspokojených dětí školou
povinných.
Je třeba rozpracovat i „ústupovou“ úspornou variantu, která sice
nenaplní naše růžové sny o nejkrásnější škole na okrese, ale
umožní nám vyhovět zákonné povinnosti zajistit materiální
podmínky pro povinnou školní docházku roztockých dětí. Bude
možná nutné přehodnotit i prvotní zadání a možná přistoupit k
věci i s jinou filozofií. Žádný problém (kromě života a smrti) přeci
nemá jen jedno řešení.

6) Město si nemůže dovolit investici v objemu, která by ochromila
investiční možnosti města na dalších 20 let. Škola je sice velkým
problémem našeho města, ale ne jediným.

Stanislav Boloňský, člen ZM
pro ODRAZ č. 6/2009

Dále se ukázalo, že:
Invenčně zajímavé řešení navržené společností Chalupa architekti
má i svá velká rizika spojená s realizací stavby. Jeho ústřední
myšlenkou je úplná přestavba současné budovy školy (snesení
krovů a sedlové střechy, odbourání podstatné části zadní nosné zdi
(do zahrady), aby s novou přístavbou bylo možné vytvořit vnitřní
zastřešené atrium uprostřed kompaktního bloku. Znamená to i
výměnu všech oken (včetně těch za nemalé peníze nedávno
osazených), tepelnou izolaci budovy, posílení statiky základů
budovy pilotní injektáží. Poslední úkon nás zřejmě nemine i bez
ohledu na rozsah či koncepci dostavby ZŠ. Hlavní problém ale
spočívá v zásahu do statiky budovy odbouráním části nosných zdí,
což si zcela jistě vyžádá výluku provozu v této budově. Z hlediska
bezpečnosti a hygieny je naprosto nemyslitelné, aby i v nějaké
redukované formě výuka probíhala, resp. aby kromě stavbařů
mohl být na staveništi přítomen ještě někdo další. Na jednání ZM
se rozvinula poměrně hlasitá diskuse o tom, na jak dlouho by bylo
nutné školu zavřít. Optimisté říkali 6 měsíců, ostatní spíše celý
školní rok. Jak řešit náhradní vyučování není jen náročný problém
organizační, ale i finanční. Např. pronájem obytných buněk či
kontejnerů vhodných pro tento účel, včetně připojení sítí, by
nebyla levná záležitost, i když pro náš rozpočet nikoliv nemožná. I
to je třeba spočítat.
Co už si mnozí z nás uvědomili, ale ještě ne všichni:
Období, kdy musíme dostavbu školy zvládnout, se bohužel kryje s
obdobím globální ekonomické (resp. finanční) krize. Již dnes je
jasné, že ji nepřekonáme bezbolestně – jako chřipku – zatím to
spíše připomíná transplantaci životně důležitého orgánu. Nejbližší
tři roky bude ve státním rozpočtu pěkný vichr, bude se škrtat, kde
se dá, mám obavy, že i tam, kde se nedá. Úvahy některých lidí typu:
„vždyť stát musí naši situaci pochopit a pomoci", či "někde se ty
peníze prostě musí najít“ jsou na úrovni dětí v mateřské školce.
Zadání projektu na dostavbu školy se rodilo před rokem, ve zcela
jiné ekonomické situaci. Naše ekonomika si tehdy vedla velmi
dobře, nebyl důvod k obavám (pokud jste ovšem občas
nezabrousili na zahraniční televizní zprávy). Při zpracování
podkladů pro zadání stavby nebyl tedy důvod se tak říkajíc "držet
při zdi". Ještě na podzim loňského roku jsme se konejšili tím, že
Amerika je daleko. Teď už jsme v tom až po uši a naplno se to
dozvíme, až ministr financí předloží návrh příštího rozpočtu.
Co z toho všeho vyplývá:
Bylo by nezodpovědné až sebevražedné vsadit všechno na jednu
kartu a spoléhat na to, že „nahoře“ někdo (?) dostane rozum a pošle
nám s omluvou za naše trauma nějakých 250 mil. Kč (třeba v
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(Ne)dostavba školy
Na středečním zasedání městského zastupitelstva byla opět
promarněna možnost prokázat, že pokud jde o tak závažný
problém, jakým je dostavba školy, jdou osobní averze stranou a
kritická situace školy dokáže naše zastupitele donutit jednat
konstruktivně a v zájmu města. Na pondělní veřejné prezentaci
měl každý možnost se zeptat autora projektu na cokoli a ujasnit si
otázky, které v poslední době ovlivňují veřejnost Roztok v názoru
na celý projekt. Bylo velmi zajímavé sledovat, že nikdo
nezpochybňuje kvalitu projektu a renomé autorů, všem se řešení
velmi líbí, nicméně projekt je velmi drahý, není nutné drahé
podzemní parkoviště, aula je luxus a určitě neseženeme dotace na
celou stavbu, výběrové řízení bylo neprůhledné, cena je vysoká a
„ regulérní soutěží „ by bylo určitě možné získat cenu nižší, děti
pravděpodobně budou muset strávit během rekonstrukce rok
mimo učebny a bylo by vhodné, aby se autor vzdal svých
autorských práv ve prospěch někoho, kdo jeho práci dokáže
dokončit výrazně levněji, byly zpochybňovány argumenty autora
projektu i České komory architektů.
Osobně bych část dotazů (prosím nezaměňovat se spekulacemi)
pokládal za relevantní, kdyby zazněly v konstruktivní diskusi.
Konstruktivní snaha situaci řešit ale velmi chyběla, jakoby nebylo
od počátku zřejmé, že do 4 let musí být kapacitní problém školy
řešen a času už opravdu moc není.
Opravdu smutná podívaná, která navíc ve mně vzbudila dojem, že
celé jednání bylo předem odsouzeno k neúspěchu, když
závěrečným hlasováním dala většina zastupitelů svým
hlasováním i nehlasováním najevo, že přes všechny uváděné
argumenty vlastně nechtějí dále pokračovat s dosavadním
autorem projektu a požádali o právní stanovisko, zda mohou
autora donutit k postoupení autorských práv.
Tím se ocitáme opět na samotném počátku procesu se všemi
důsledky. Jistě se teď objeví z různých zdrojů informace o
dobrých úmyslech jednoho nebo druhého a proto doporučuji to, o
čem jsem psal do Odrazu již dříve: prosím každého, koho
problematika dostavby školy zajímá, aby si udělal na základě
veřejně dostupného zvukového záznamu z jednání městského
zastupitelstva svůj vlastní názor a příště třeba i navštívil jednání.
Právě tam bylo možné slyšet argumenty všech zúčastněných.
Není nad osobní zkušenost.
Jiří Blažek
Předseda Rady školy a Školské komise v Roztokách

TÉMA MĚSÍCE, INZERCE

Nic nového
Od března vysvětlujeme paní starostce, co nám vadí na způsobu
výběru projektanta pro dostavbu školy a že chceme opravdovou
soutěž. Přesto nám znovu a znovu předkládá k hlasování
v podstatě totéž. Co čeká? Že změníme názor? Proč bychom měli?
Cena, která je nám předkládána, je prostě nepřiměřeně vysoká. Je
vysoká proto, že se k ní nedospělo porovnáváním konkurenčních
nabídek, ale byla stanovena podle nemravného honorářového
řádu, který už Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zakázal
používat.
Příznivci paní starostky v zastupitelstvu i mimo ně tvrdí, že jsme
zbytečně podezřívaví.
Jenže stejně jako oni mají právo předkládaným návrhům slepě
věřit, my máme právo o nich pochybovat. Dokonce bych řekl, že
v pozici zastupitelů jsme povinni pochybovat. Nespravujeme
totiž své peníze, ale peníze města. Je snadné mrhat cizími
prostředky.
Jak by se chovali ti, kteří chtějí zaplatit jen za projekt ke
stavebnímu povolení oněch nehorázných 6,5 miliónu (včetně
DPH), kdyby se jednalo o jejich peníze? Pochybuji, že by se s nimi
loučili tak bezstarostně.
V minulém Odrazu se paní starostka dožadovala jednoznačných
odpovědí ANO, či NE.
Tady jsou: ANO dostavbě školy. NE drancování městské kasy.
Jaroslav Drda
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Informace z jednání rady města
v květnu 2009

(stanovisko RR Odrazu a stanovisko RM uvádím v závěru
informací z jednání RM).
-

RM ukládá výkonnému redaktorovi místního měsíčníku Odraz,
aby ve svých článcích informoval pravdivě a korektně v duchu
platných UZM a URM.

-

RM ukložila MÚ připravit návrh změn zřizovacích listin
příspěvkových organizací města ve smyslu uvedené novely
zákona č. 250/2000 Sb., a to nejpozději s účinností od
1.11.2009.

-

RM doporučila ZM přijmout dotaci z Programu rozvoje
venkova ČR na projekt "Oprava fasády, odvlhčení a zateplení
sídla Zdravotnického zařízení pro děti a mládež", se sídlem
Havlíčkova čp. 713, ve výši 337.500,- Kč a pověřit oprávněnou
osobu podepsáním Dohody o poskytnutí dotace.

-

RM doporučila ZM souhlasit s uzavřením doplněné Smlouvy
o budoucí smlouvě darovací na infrastrukturu obytného areálu
Na Dubečnici se společností Plaza Housing, s.r.o.,
K Červenému dvoru 24/2132, Praha 3 - Strašnice, PSČ 130 00.

-

Na základě nápravy nedostatků zjištěných kontrolou FŘ Praha
(URM 79-8/09), RM schválila kalkulaci věcně usměrňovaného
nájemného v DPS Roztoky předloženou dle usnesení URM
79-8/09 SPROM - sdružení v souladu se zákonem č. 526/1990
Sb., o cenách, v platném znění (maximální hranice věcně
usměrňovaného nájemného činí 123,05 Kč/m2 započitatelné
plochy), a to s okamžitou platností.

9. jednání RM dne 11. 5. 2009
Rada města za účasti šesti radních (omluven pan Urx) projednala za
dvě a půl hodiny následující:
-

RM rozhodla s okamžitou platností, že články do měsíčníku
Odraz doručené po uzávěrce příslušného čísla nebudou otištěny.
Výjimku tvoří pouze tzv. "informativní články" týkající se
města se sdělením důležité informace (pravidla voleb, info
z RM a ZM, kulturní kalendář, konání pietního aktu k významné
události, akce pořádané městem apod.).
Veškeré články musí projít podatelnou MÚ.
Každý autor má právo na otištění pouze jediného příspěvku,
výjimka platí pro výkonného redaktora měsíčníku Odraz a pro
autory tzv. "informativních článků" týkajících se města.

-

-

RM souhlasla se změnou výše poplatků na pronájem hrobového
místa a služby s tím spojené na hřbitově Levý Hradec
v Roztokách a doporučuje ZM schválit přílohu č. 3 k obecně
závazné vyhlášce č. 21/2003 Řád veřejného pohřebiště
v Roztokách s účinností od 1. 7. 2009, která nahrazuje dosud
platnou přílohu č. 2 této vyhlášky .
RM schválila s platností od 12. 5. 2009 níže uvedený ceník
plakátovací služby města Roztoky (město není plátcem DPH):
formát A3 na týden

20 Kč/ks

formát A3 na dva týdny
+ dále po dvou týdnech za

33 Kč/ks
13 Kč/ks

formát A2 - A1 na týden

39 Kč/ks

formát A2 - A1 na dva týdny 75 Kč/ks
+ dále po dvou týdnech za 20 Kč/ks.
Od poplatku budou osvobozeny výlepy města, jím zřízených
subjektů a informace o akcích pod záštitou města (např. pietní
vzpomínky na oběti světových válek).
-

Konstatovala, že Pan Martin Urx opětovně nepředložil materiál
ve věci zmapování celkového stavu publikace Roztoky od
nejstarších dob k dnešku (včetně finančního stavu) podle
usnesení URM 37-5/09 a usnesení URM 62-7/09.

-

schválila výplatu některých jednorázových finančních
příspěvků na základě doporučení sociální a zdravotní komise.

RM konstatovala, že uvedená kalkulace měla být k dispozici již
při zahájení provozu DPS Roztoky a jedině na základě závěrů
finanční kontroly FŘ Praha bylo zjištěno, že tato kalkulace
dosud neexistovala.
-

RM schválila navrženou úpravu letního provozu městské
knihovny v červenci a srpnu 2009 takto: PO 12.00 - 18.00
hodin, ÚT 9.00 - 15.00 hodin, ST - zavřeno, ČT 12.00 - 17.00
hodin, PÁ - zavřeno. V týdnu od 3. do 7. 8. 2009 bude knihovna
z technických důvodů uzavřena (malování).

-

RM konstatovala, že pan Martin Urx opětovně nepředložil
materiál ve věci zmapování celkového stavu publikace
Roztoky od nejstarších dob k dnešku (včetně finančního stavu)
podle usnesení URM 37-5/09 ze dne 9. 3. 2009 a usnesení
URM 62-7/09 ze dne 6. 4. 2009.

-

RM neakceptovala požadavek komise stavební a rozvoje
města, aby jí byl prezentován rozpočet na Dostavbu
a rekonstrukci MŠ Spěšného. Rozpočet bude komisi pouze
předložen. Prezentace projektu Dostavby a rekonstrukce MŠ
Spěšného bude veřejná.

-

RM požádala na tomto jednání RM nepřítomného předsedu
komise stavební a rozvoje města, aby zlepšil a zajistil včasnou
informovanost členů komise.

10. jednání RM dne 18.5.2009
Rada města za účasti čtyř radních (omluven pan Staněk, nepřítomen
pan Landa a Urx) projednala za necelé dvě hodiny následující:
-

RM nevydala souhlasné stanovisko města Roztoky se změnou
územního rozhodnutí na část lokality Panenská II.
Odbory MÚ vydaly původní kladná stanoviska na základě jiné
celkové situace stavby, než jaká byla předložena na jednání RM.
Z tohoto důvodu jsou předcházející vyjádření zmatečná.
RM žádá pro změnu územního rozhodnutí na část lokality
Panenská II předložit od investora kompletní projektovou
dokumentaci včetně nezpochybnitelného prostorového
uspořádání rozšíření komunikace Lidická v návaznosti na
protihlukovou zeď, a to v PUDISEM odsouhlaseném příčném
řezu.

-

RM vzala na vědomí "Materiál k jednání RM dne 18. 5. 2009 redakční rada Odrazu" ze dne 15. 5. 2009 (podepsaný členy
redakční rady Odrazu) reagující na přijatá usnesení URM 849/09 a URM 85-9/09 a schvaluje stanovisko RM k tomuto
materiálu, které bude členům redakční rady Odrazu zasláno
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Na základě citace ze zápisu z jednání komise stavební a rozvoje
města ze dne 12. 5. 2009 "Komise respektuje, že činnost členů
komise není honorována, ale komise by uvítala, kdyby případné
prostudování projektů, ke kterým se má komise vyjadřovat, byla
honorována" plyne, že komise neplní účel, ke kterému byla
zřízena.
-

RM schválila zahraniční pracovní cestu starostky města, radní
Jiřiny Roškotové a ředitele TS města Roztoky Josefa Sládka do
partnerského města Klosterneuburg (Rakousko) ve dnech
12. - 14. 6. 2009 na pozvání starosty Gottfrieda Schuha.
RM doporučuje ZM schválit novou partnerskou smlouvu,
zejména v oblasti školní mládeže a kultury, s městem Skawina
v Polsku a s tím související zahraniční pracovní cestu
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místostarosty města, člena ZM Martina Štiftera a ředitelky ZŠ
Roztoky Aleny Gabaľové ve dnech 3. - 7. 6. 2009.
-

RM doporučila ZM schválit finanční příspěvek fotbalovému
oddílu SK Roztoky ve výši 188.000,- Kč na regeneraci
a rekultivaci trávníku fotbalového hřiště a požádala FV ZM, aby
se zabýval zajištěním finančních zdrojů pro tento účel.
Materiál k jednání RM dne 18.5.2009 – redakční rada Odrazu
Vážená rado města,
níže podepsaní členové redakční rady sledují s velkým
znepokojením poslední kroky Rady města ve vztahu k redakční
radě časopisu Odraz, zejména usnesení 84-9/09 a 85-9/09.
Ustanovení zakotvené v URM 84-9/09 o tom, že každý autor má
nárok jen na jediný příspěvek, je absurdní a nebezpečně
připomíná doby, kdy byli někteří autoři zakázaní, takže svá díla
museli psát pod cizím jménem. Omezovat tímto způsobem
tvorbu časopisu představuje nepřípustně autoritativní
a nedemokratický styl řízení časopisu a snahu o omezení
svobody slova, zakotvené v Ústavě ČR.
Závažnou a rozhodující skutečností je také to, že URM 84-9/09 je
v rozporu se Statutem časopisu Odraz, schváleným usnesením
zastupitelstva města č. 31-2/08. Rada města nemá pravomoc
měnit usnesení zastupitelstva.
Z uvedených závažných důvodů vyslovujeme s postupem rady
města zásadní nesouhlas a žádáme, aby rada města své
usnesení 84-9/09 revokovala.
Redakční rada se dále pozastavuje nad předvoláním předsedy
RR na jednání rady města dne 20. 4. 2009 pro údajné porušení
Statutu redakční rady. Při vlastním jednání nebyla Rada města
schopna konkretizovat, v čem měl být Statut porušen. Tento
postup považuje redakční rada za hraničící s šikanováním.
Někteří členové redakční rady mají ještě v živé paměti, jak
v minulém volebním období Odraz otiskoval každý příspěvek,
i když byl v rozporu s názorem vedení města a obsahoval
přinejmenším diskutabilní tvrzení. Tehdy se ještě ctila zásada, že
každý má právo vyjádřit svůj názor, a například současná paní
starostka tohoto práva hojně využívala. Je tedy s podivem, že
nyní totéž právo jiným upírá.
Rovněž chystané odvolání výkonného redaktora pro údajné
porušení smlouvy (které buď vůbec nenastalo, nebo bylo zcela
marginální) pokládáme za důsledek osobních sporů paní
starostky a výkonného redaktora, které s výkonem jeho funkce
nesouvisí.
Proto vyzýváme radu města, aby si zachovala důstojnost
přináležející jí jako důležitému orgánu místní samosprávy
a nepřijímala personální rozhodnutí jen na základě osobní
nevraživosti, bez objektivních důvodů.
Závěrem konstatujeme, že žádným krokem redakční rady ani
redaktora nebyl porušen platný Status, ani tiskový zákon.
S pozdravem
Členové redakční rady časopisu Odraz:
Jaroslav Drda
Ldislav Kantor
Jaroslav Huk
Ivana Kubečková
Marcela Jungwirthová

jednáním RR Odrazu. Takže o jeho dodatečně doručeném článku
nebylo jednáno v souladu se Statutem městského časopisu
ODRAZ.
RM po diskuzi s předsedou RR Odrazu se k problematice RR
Odrazu vrátila na svém dalším jednání dne 11.5.09:
Je výsadou členů RR a výkonného redaktora, že po uzávěrce mají
přístup ke všem doručeným článkům a do doby konání RR mohou
zcela o své vůli reagovat na jakýkoli článek, vlastní reakci doručit
před konáním RR, aniž by takto po termínu uzávěrky doručený
článek byl projednáván dle statutu jako po uzávěrce doručený.
Tato praxe obecně zvýhodňuje členy RR a výkonného redaktora
k účelové manipulaci s veřejným míněním zcela dle jejich libovůle
a z hlediska fair play je neobhajitelná.
Pro možnost jasně stanovit pravidla hry je třeba rozlišovat 2 druhy
článků:
- Obecně komentáře a příspěvky na jakékoli téma od kohokoli –
pro tento druh článků platí termín uzávěrky bez ohledu na sdělení.
- Články týkající se města pouze se sdělením důležité informace
(pravidla voleb do EP, info z RM a ZM, kulturní kalendář, konání
pietního aktu k významné události, apod.)
Je třeba dále vzít na vědomí, že měsíčník Odraz je placen
z městského rozpočtu a v rámci krizových opatření (snížení
příjmů města), je žádoucí jeho obsah omezit na rozumnou
míru.
Na základě těchto skutečností přijala RM usnesení č.84-9/2009
pouze a jen s tím účelem, nastavit jasná pravidla hry.
Na jednání RM dne 11.5. byl předvolán výkonný redaktor, aby
vysvětlil určité nejasnosti, které napsal ve svých článcích. Výkonný
redaktor stejně jako RR podléhají RM, tudíž tento postup je zcela
legitimní.
RM se domnívá, že povinností výkonného redaktora je
informovat pravdivě a korektně v duchu platných usnesení RM
a ZM.
To se prokazatelně v některých případech neděje (bioodpad, sběrný
dvůr).
Výkonný redaktor na konkrétní připomínky reagoval velmi
emotivně, nikoli věcně.
Konkrétní případ:
Citace z Odrazu 04/2009, strana 13, „Co se ve městě povídá..“, bod
3, odstavec b):
„b) Zastupitelstvo tuto cauzu konečně 25. 2. projednalo. Přijaté
usnesení mě zklamalo. Nicméně ho podpořilo 18 zastupitelů, jen
dva mu podporu odepřeli (samozřejmě jsem hlasoval proti).“
Citace z ověřeného zápisu z jednání ZM dne 25. 2. 09:
Vyhodnocení svozu bioodpadu v roce 2008 a návrh na řešení v roce
2009 a následujících.
K materiálu se vyjádřili: p. Vavřínová, Drda, Kantor, Štifter, Landa,
Matas, Král, Boloňský, Krautová (ŽP), Novotný

Stanovisko RM k materiálu RR Odrazu ze dne 18.5.2009

Paní Vavřínová navrhla hlasovat o UZM 24 – 2/2009:

RR Odrazu je podřízena RM.

Nazývat to šikanou je přesně ten styl, kdy snaha o zjištění stavu
věci, je obracena do osobní roviny, se snahou převést podstatu věci
na konkrétní osoby.

ZM bere na vědomí předloženou zprávu a souhlasí se svozem
bioodpadu z biopopelnic s tím, že město bude platit pouze
nejvýhodnější cenu za odstranění jedné tuny bioodpadu, která
vzejde z vypsaného výběrového řízení na poskytovatele služeb
svozu bioodpadu z biopopelnic. Mobilní kontejnerový svoz
separovaného odpadu a možnost využití sběrného dvora zůstávají
zachovány.

RM takovýto přístup zásadně odmítá.

Hlasování: pro: 18, proti: 0, zdrželo se: 2

Předseda RR na jednání RM dne 20.4.2009 přiznal, že využil jako
člen RR Odrazu své výhody a po uzávěrce čísla napsal reakci na
řádně doručený článek. Svojí reakci vložil na web ještě před

RM konstatuje, že uvedená fakta nelze tendenčně interpretovat jako
důsledek osobních sporů, či nevraživost .

Předvolání si předsedy RR Odrazu na jednání RM, aby vysvětlil
některé skutečnosti je zcela legitimní.

Olga Vavřínová
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Škola, škola, škola, ještě jednou škola…
( z jednání ZM 27. 5. 09)
Již poněkolikáté, stejně jako minule, byla i tentokrát hlavním
tématem jednání zastupitelstva škola. Ač pouze jedním z 26 bodů
programu, zabrala (stejně jako minule)více než polovinu jednacím
řádem určeného času (5 hodin). Je tedy logické, že na některé body
jednání nedošlo (stejně jako minule) a tak se zastupitelé musí sejít
znovu – na mimořádném jednání.
Mého komentáře se však tentokrát nedočkáte. Mezi
neprojednanými body zůstal totiž i Odraz, kde jsem se doufal
dozvědět, cože znamenají některá usnesení městské rady, např. to
z 11. 5. „RM ukládá výkonnému redaktorovi místního měsíčníku
Odraz, aby ve svých článcích informoval pravdivě a korektně
v duchu platných UZM a URM“.
V zemi, kde byla cenzura před dvaceti lety zrušena, právo na
svobodný názor je zaručen Ústavou a Tiskový zákon se o nějaké
pravdivosti a korektnosti nezmiňuje ani slovem, usnesení ctěných
radních nerozumím. Poprvé za 45 let co se zabývám psaním, si
nevím rady. (Možná kdybych žil ve státech jako je Severní Korea,
nebo Kuba - ale takhle)? Nejslušněji se to dá vyjádřit slovy, že
„čumím jak tele na nová vrata“. Možná, že se někteří radní
domnívají, že když se o některých neblahých věcech nebude psát,
je to totéž, „jakoby se nestaly“.
A tak mlčím jako dub, abych v naší kvetoucí obci něco nezavinil
...
ZM SCHVÁLILO:
1. ZM schvaluje Závěrečný účet města Roztoky za rok 2008,
a to s výhradami a ukládá MÚ tato opatření k nápravě
nedostatků:
·

·

·

odstranit nesouhlas okruhu třídy 0 proti fondu 901
z důvodu chybně zaúčtovaného úvěru (účet 951) ve
výši 9.400.000,- Kč (stav k 31. 12. 2008),
provádět účetní případy na základě účetních
dokladů, fyzicky vyhotovovat účetní doklady
obsahující veškeré náležitosti dle zákona o účetnictví,
a to příjmové doklady týkající se bankovního účtu
(např. daňové příjmy, místní poplatky, opakující se
platby na základě nájemních smluv, bankovní
poplatky aj.) a výdajové doklady (např. hlavní
účetní, příkazce operace, správce rozpočtu),
v průběhu účetního období účtovat o poskytnutých
zálohách na účtu 314 (např. zálohové faktury za
energie).

Hlasování:

pro: 17, proti: 1, zdrželo se: 0

2. ZM schvaluje následující zvýšení výdajové stránky
územního rozpočtu města Roztoky:kapitola 3314 - položka
5011 o 10.000,- Kč, položka 5031 o 3.000,- Kč a položka 5032
o 1.000,- Kč.
Hlasování:

pro: 17, proti: 0, zdrželo se: 2

3. ZM schvaluje následující zvýšení výdajové stránky
územního rozpočtu města Roztoky:kapitola 4351 - položka
5011 o 126.000,- Kč, položka 5031 o 32.000,- Kč a položka 5032
o 10.000,- Kč.
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Hlasování:

pro: 19, proti: 0, zdrželo se: 0

4. ZM schvaluje následující zvýšení výdajové stránky územního
rozpočtu města Roztoky:kapitola 5311 - položka 5011 o 40.000,Kč, položka 5031 o 10.000,- Kč a položka 5032 o 4.000,- Kč.
Hlasování:

pro: 16, proti: 0, zdrželo se: 3

5. ZM schvaluje následující zvýšení výdajové stránky územního
rozpočtu města Roztoky:kapitola 6171 - položka 5011
o 154.000,- Kč, položka 5031 o 40.000,- Kč a položka 5032
o 13.000,- Kč.
Hlasování:

pro: 15, proti: 0, zdrželo se: 4

6. ZM schvaluje, že se výše uvedené navýšení výdajové části
rozpočtu města bude čerpat z disponibilního zůstatku rozpočtu
loňského kalendářního roku.
Hlasování:

pro: 17, proti: 0, zdrželo se: 2

7. ZM schvaluje, na základě doručeného Rozhodnutí
č. 08020384-SFŽP přijetí dotace na projekt „Pořízení nádob na
bioodpad a kompostérů pro zdokonalení třídění BRKO ve
městě Roztoky, ve výši 1.133.117 Kč.
Hlasování:

pro: 19, proti: 1, zdrželo se: 0

8. ZM schvaluje finanční příspěvek fotbalovému oddílu SK
Roztoky ve výši 188.000,- Kč na regeneraci a rekultivaci
trávníku fotbalového hřiště s tím, že uvolnění dotace bude
podmíněno uzavřením nájemní smlouvy na hřiště pro kopanou
mezi SK Roztoky a TJ Sokol Roztoky na dobu minimálně 5 let
a SK Roztoky se zaváže plochu hřiště pravidelně udržovat.
9. ZM s okamžitou platností jmenuje členy Finančního výboru:
za volební stranu Sakura – Mgr. Martin Matas, za volební
stranu KSČM – Ing. Zdeněk Karas, CSc., za volební stranu
ODS – Mgr. Václav Majer, za volební stranu DOST – Ing. Jiřina
Roškotová, za volební stranu Netřesk – Ing. Vladimír Hrouda
- ZM s okamžitou platností jmenuje předsedkyní Finančního
výboru paní Ing. Jiřinu Roškotovou.
ZM REVOKUJE:
1. ZM revokuje usnesení č. 111-5/2009 z důvodu upřesnění
Katastrálního úřadu. ZM souhlasí s prodejem stavebních
pozemků města dle UZM 33-3/09 ze dne 11. 3. 2009 takto: parc.
č. 2443/241 (orná půda), o výměře 250 m2, v k.ú. Roztoky a parc.
č. 898/2 (zahrada), o výměře 321 m2, v k.ú. Roztoky (ulice
Chelčického) za cenu 3.855,- Kč/m2, což činí celkem 2.201.205,Kč.
Hlasování:

pro: 20, proti: 0, zdrželo se: 0

2. ZM revokuje usnesení č. 113-5/2009 z důvodu upřesnění
Katastrálního úřadu. ZM souhlasí s prodejem stavebních
pozemků města dle UZM 33-3/09 ze dne 11. 3. 2009 takto:
parc. č. 885 (zahrada), o výměře 630 m2, v k.ú. Roztoky a parc.
č. 884 (zast.plocha), o výměře 8 m2, v k.ú. Roztoky (ulice
Dobrovolného) za cenu 3.510,- Kč/m2, což činí celkem
2.239.380,- Kč.
Hlasování:

pro: 20, proti: 0, zdrželo se: 0

Město vyhradí získané fin. prostředky z prodeje pozemků na
nákup pozemku pro výstavbu nové MŠ.
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Paní starostka požádala o jmenovité hlasování.
Hlasování:

pro: p. Matas, Tondrová, Novotný, Landa,
Štochel (5)
proti: p. Vavřínová, Cihlář, Bendová,
Moravcová (4),zdrželo se: p. Staněk,
Jungwirthová, Drda, Kantor, Štifter, Huk,
Roškotová, Kubečka, Boloňský, Urx, Král
(11)

Návrh nebyl přijat.
3. ZM revokuje své usnesení č. 91 – 4/2009 (ZM žádá, aby bylo
vypsáno veřejné výběrové řízení (s uveřejněním) na zpracovatele
projektové dokumentace pro stavební povolení na akci Dostavba
a zateplení Základní školy Roztoky. Kriteriem bude cena
a podmínkou též vypořádání autorských práv zpracovatele
dokumentace pro územní rozhodnutí (Chalupa architekti).
Hlasování:

1. ZM bere na vědomí informaci o probíhajícím poptávkovém
řízení na opravu povrchu komunikace v ulici Žirovnického.
Obyvatelé této ulice jsou o všech krocích průběžně
informováni.
2. ZM bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření města Roztoky za rok 2008 ze dne 27. 3. 2009
zpracovanou Odborem finanční kontroly KÚSK.
Pan Kantor požádal uvést do zápisu, že navržené usnesení nebere
na vědomí.
3. ZM bere na vědomí stav příjmové a výdajové stránky
územního rozpočtu města Roztoky k 30.4.2009 zpracovaný
firmou AlderaNET s.r.o. na základě Smlouvy o vedení
účetnictví ze dne 2.12.2008.
Pan Kantor požádal uvést do zápisu, že navržené usnesení nebere
na vědomí.

pro: p. Cihlář, Bendová, Roškotová, Urx,
Král, Moravcová, Staněk, Vavřínová,
Veselý (9)

4. ZM bere na vědomí informaci JUDr. Rivolové a návrh jejích
mandantů na vyřešení právního sporu ohledně vily Amálka
čp. 155 v Tichém údolí.

proti: p. Huk, Štochel (2)

Starostka informovala zastupitele o svolání mimořádného
zastupitelstva dne 10. 6. 2009.

zdrželo se: p. Landa, Kubečka, Boloňský,
Novotný, Jungwirthová, Kantor, Štifter, Drda,
Tondrová (9)
Návrh nebyl přijat.
Zastupitel města Matas odmítl hlasovat z důvodu pochybnosti
o transparentnosti výběrového řízení. Zastupitelé byli starostkou
výslovně upozorněni, že nepřijetím revokace UZM 91-4/09 je
zablokována cesta k dostavbě ZŠ Roztoky na základě
pravomocného územního rozhodnutí. Zastupitelé odpověděli, že
jsou si vědomi toho, co jejich rozhodnutí znamená.

Konec jednání ve 23:10 hodin.
Ladislav Kantor
P. S. Abych Vás trochu potěšil, prozradím Vám, že si titulek tohoto
článku můžete klidně zazpívat na melodii české lidové písně Sedlák,
sedlák, sedlák, ještě jednou sedlák. Pravda - jen tehdy, když jí
umíte. Chápu, že nemá smysl se jí dneska učit. Je to totiž píseň
stará, značně nemoderní – a sakra poučná.

Z deníku
Městské policie Roztoky

ZM UKLÁDÁ:
1. ZM ukládá MÚ zformulovat zadání úsporné varianty
dostavby ZŠ Roztoky.
Hlasování:

pro: 21

2. ZM ukládá MÚ zajistit k ekonomickému investičnímu
záměru dostavby a rekonstrukce ZŠ Roztoky vyjádření firmy
CityPlan a.s., v němž budou vyhodnoceny reálné možnosti, jak
vysoký podíl dotací může město za současných podmínek na
tuto stavbu získat. ZM požaduje také osobní účast zástupce
této firmy na červnovém zasedání ZM.
Hlasování:

V této rubrice bychom rádi občany Roztok
informovali o činnosti Městské policie
Roztoky, a to za období od 30.4.09 až 28.
5.09:
-

dne 1. 5.09 oznámeno poškození oplocení domu v ulici
V Solníkách – výjezd na místo, postříkáno sprejem, předáno
PČR k další realizaci

-

téhož dne oznámena bezohledná jízda čtyřkolky a terénního
motocyklu v oblasti Holý vrch – výjezd na místo,
kontrolováni motorkáři, vyřešeno na místě v „blokovém
řízení“

-

téhož dne oznámeno vloupání do vozidla Renault na
Školním náměstí – výjezd na místo, předáno na místě PČR
k další realizaci jako podezření t tr. činu krádeže vloupáním

-

téhož dne oznámeno neoprávněné odebrání rybářského
lístku rybáři ze strany člena rybářské stráže u řeky Vltavy –
výjezd na místo, na místo šetřeno, předáno PČR

-

dne 2. 5.09 v nočních hodinách oznámeno poškozování
zaparkovaného vozidla v ulici Puchmajerova, výjezd na
místo, na místě provedeno šetření, dle získaného poznatku
k podezřelým osobám provedeno místní pátrání s negativním
výsledkem, věc kvalifikována jako přestupek proti majetku

pro: 18, proti: 0, zdrželo se: 2

Pan Landa se nezúčastnil hlasování pro možný střet zájmů.
3. ZM ukládá MÚ zajistit u Advokátní kanceláře JUDr. Luboš
Kuna právní posouzení, zda lze v této fázi zpracování
projektové dokumentace k dostavbě ZŠ Roztoky vypsat
veřejné výběrové řízení.
Hlasování:

pro: 12, proti: 3, zdrželo se: 4

Zastupitel města Drda prohlásil, že podpoří návrh na vypracování
projektové dokumentace ke stavebnímu povolení na dostavbu
a zateplení ZŠ Roztoky společností Chalupa architekti s.r.o., pokud
tato společnost sníží cenu projektu.
ZM VZALO NA VĚDOMÍ:
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-

-

-

téhož dne v nočních hodinách v rámci hlídkové činnosti
kontrolován v ulici řidič vozidla u něhož orientační dechovou
zkouškou zjištěno, že před jízdou požil alkohol, předáno PČR
k další realizaci

téhož dne oznámeno odcizení dětského jízdního kola v místě
před prodejnou Tesco – výjezd na místo, provedeno pátrání po
odcizeném kole, vzhledem k výši škody předáno PČR jako
podezření z tr. činu krádeže

-

dne 3. 5.09 oznámena uhynulá kočka v ulici Šafaříkova –
výjezd na místo, uhynulá kočka odklizena a předána MVDr.
Šavrdovi,

oznámeno narušení občanského soužití v ulici Řachova –
výjezd na místo, na místě již klid, věc kvalifikována jako
přestupek dle § 49 z.č. 200/90 Sb. – věc si převzala PČR

-

dne 9. 5.09 oznámeno narušení občanského soužití v domě
v ulici Kroupka – výjezd na místo, na místě již klid, věc
kvalifikována a šetřena jako přestupek dle § 49 z. č. 200/90
Sb.

-

téhož dne oznámeno odcizení 2 ks horských kol z domu
v Dobrovského ulici – výjezd na místo, předáno PČR jako
podezření z tr. činu krádeže,

-

dne 11.5.09 oznámeno vloupání do domu v ulici Václavská –
výjezd na místo, věc předána PČR k další realizaci jako
podezření z tr. činu, oznámeno poškození oplocení objektu
vodárny firmy SVAK na Holém vrchu – výjezd na místo,
provedeno šetření, zadokumentováno, kvalifikováno jako
přestupek dle § 50 z. č. 200/90 Sb.

-

téhož dne ve večerních hodinách oznámeno domácí násilí
v ulici Přemyslovská – výjezd na místo, v době příjezdu na
místo na místě již klid, věc si na místě převzala PČR,
poškozená odvezena k ošetření do nemocničního zařízení

-

dne 16.5.09 oznámeno volné pobíhání psa v ulici V Solníkách
– výjezd na místo, proveden odchyt psa, pes umístěn do kotce
OŽP bez závad, věc kvalifikována jako přestupek dle § 46/2
z.č. 200/90 Sb., s odkazem na znění OZV č. 5/2003

-

dne 17. 5.09 oznámeno poškození zábradlí u můstku přes
potok v místě u restaurace Koliba v Tichém údolí – výjezd na
místo, na místě zadokumentováno, provedeno šetření, věc
kvalifikována jako přestupek proti majetku dle § 50
z. č. 200/90 Sb.

-

téhož dne oznámen pomalovaný dům grafity v Masarykově
ulici – výjezd na místo, na místě provedeno šetření, věc na
místě předáno PČR k jejich realizaci jako podezření z tr. činu

-

téhož dne oznámen hluk pracovního nářadí při rekonstrukci
bytového jádra bytu v Braunerově ulici – výjezd na místo, na
místě sjednána náprav, vyřízeno domluvou

-

téhož dne oznámen požár odstaveného vozidla Škoda Forman
na Holém vrchu – výjezd na místo, na místě též hasiči, požár
vozidla uhašen, věc si na místě převzala PČR k další realizaci,

-

oznámeno odcizení batohu s věcmi z verandy zahradního
domku v chatové osadě U Jezu – výjezd na místo, provedeno
šetření, vzhledem k výši způsobené škody předáno PČR
k další realizaci jako podezření z tr. činu krádeže,

-

téhož dne v nočních hodinách oznámen volně pobíhající pes
v ulici Smetanova, tento odchycen a umístěn bez závad do
kotce OŽP, věc kvalifikována jako přestupek dle § 46/2
z.č. 200/90 Sb. s odkazem na znění OZV č. 5/2003,

-

dne 4. 5.09 v nočních hodinách oznámen houkající alarm na
domě v ulici Burgerova – výjezd na místo, zjištěno, že objekt
je nenarušen a majitelé objektu jsou doma (špatná manipulace
s klávesnicí zabezpečovacího zařízení),

-

-

-

-

Veteráni 2009

dle § 50 z.č. 200/90 Sb., v současné době prováděno šetření
k tomuto případu

dne 5. 5.09 oznámeno pálení plastů na ohništi v prostorách
bývalé restaurace Koliba v Tichém údolí – výjezd na místo,
sjednána náprava ze strany přestupců, vyřešeno na místě
domluvou,
téhož dne oznámeno delší dobu odstavené vozidlo Škoda
Octavia na Tyršově náměstí – výjezd na místo, provedenou
lustrací v evidencích zjištěno, že vozidlo bylo nahlášeno jako
odcizené – předáno na místě PČR k jejich další realizaci,
téhož dne oznámen požár v lokalitě Velký háj – výjezd na
místo, na místě též hasiči, požár uhašen, škoda nulová (shořelo
pouze spadlé listí),
dne 6.5.09 oznámeno poškození mycí linky a vozidla, které
toto poškození způsobilo, v mycí lince čerpací stanice Pap oil
v Přílepské ulici – výjezd na místo, šetřeno jako škodní
událost, oznámen požár kompostu v ulici Lidická – výjezd na
místo, na místě hasiči, požár uhašen, škoda nulová

-

téhož dne v nočních hodinách rámci dopravně bezpečnostní
akce v součinnosti s PČR, v rámci kontrolován řidič vozidla
bez řidičského oprávnění – věc realizovala PČR jako
podezření z tr. činu ,

-

téhož dne oznámeno domácí násilí v ulici Jeronýmova –
výjezd na místo, na místě již klid poškozená vyhledala
lékařské ošetření, věc si na místě převzala PČR k další
realizaci

-

dne 7.5.09 oznámeno pomalování garáže barvou v ulici Na
Vyhlídce – výjezd na místo, provedeno šetření k případu,
kvalifikováno jako přestupek dle § 50/1 a) z.č. 200/90 Sb.,

-

dne 18.5.09 v nočních hodinách na základě žádosti PČR
o součinnost spolupráce na zajištění dopravní nehody v obci
Velké Přílepy

-

téhož dne oznámeno odcizení malého motocyklu v ulici V Solníkách – výjezd na místo, provedeno místní pátrání s negativním výsledkem, předáno PČR jako podezření z tr. činu,

-

dne 19.5.09 oznámen nález peněženky s penězi a platební
kartou před prodejnou Albert na Tyršově náměstí – zjištěna
majitelka, této byly nalezené věci předány

-

téhož dne v rámci hlídkové činnosti zjištěna skládka stavební
suti na volném prostranství v ulici Přemyslovská –
zadokumentováno, oznámeno OŽP MÚ Roztoky

-

-

dne 8. 5.09 dohled na dodržování veřejného pořádku,
bezpečnosti a plynulosti provozu v okolí pořádání akce

v rámci hlídkové činnosti zjištěno poškozené vozidlo Škoda
Favorit bez r.z. v ulici Lidická v místě serpentiny po nehodě,
zjištěn majitel vozidla, zjištěna r.z., odtah vozidla si zařídil
majitel vozidla sám, k poškození vozidla údajně došlo na
území Prahy, ověřeno přes policii v Praze
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-

téhož dne oznámena znečištěná komunikace ulice U Školy –
výjezd na místo, zjištěna firma, která způsobila znečištění
komunikace, z jejich strany zjednána náprava, vyřešeno na
místě domluvou

-

téhož dne oznámen volně pobíhající pes v ulici Přílepská,
výjezd na místo, proveden odchyt psa, pes umístěn do kotce
OŽP bez závad, věc kvalifikována jako přestupek dle § 46/2
z.č. 200/90 Sb., s odkazem na znění OZV č. 5/2003,

-

dne 20.5.09 oznámen zábor komunikace v ulici U Hřiště –
výjezd na místo, zjištěn složený štěrk, nelze projet po
komunikaci, zadokumentováno, majitel vyzván k odstranění

-

dne 21.5.0.9 v nočních hodinách oznámeno rušení nočního
klidu v domě na Tyršově náměstí – výjezd na místo, sjednána
náprava, vyřešeno domluvou

-

téhož dne v nočních hodinách v rámci hlídkové činnosti na
Tyršově náměstí na autobusové zastávce kontrolován muž,
u něhož bylo provedenou kontrolou zjištěno, že je celostátně
hledaný policií, předán PČR k jejich další realizaci,

-

dne 22.5.09 v nočních hodinách dopravně bezpečnostní akce
v součinnosti s PČR

-

dne 23.5.09 dohled a usměrňování dopravy v průběhu
cyklistického závodu Roztocké oko,

-

téhož dne oznámeni dva spící mladíci na autobusové zastávce
v Žalově – výjezd na místo, zjištěno, že jsou v podnapilém
stavu, provedeno lustrace s negativním výsledkem, vykázáni
z místa, zajistili si odvoz domů, věc přestupku proti
veřejnému pořádku dle § 47 z.č. 200/90 Sb. vyřešena
domluvou

-

-

téhož dne ve večerních hodinách oznámeno volné pobíhání
psa v k.o. Roztoky, kterého oznamovatelka přivedla na MP
Roztoky, pes umístěn bez závad do kotce OŽP, věc
kvalifikována jako přestupek dle § 46/2 z.č. 200/90 Sb.
s odkazem na znění OZV č. 5/2003
oznámena občany Klecan hlasitá hudební produkce z oblasti
Roztok – výjezd na místo, zjištěno, že jde o povolenou
hudební produkci z restaurace U Šraněk – konzultováno
s pořadatelem, sjednána náprava

-

dne 24.5.09 zjištěn majitel volně pobíhajícího psa ze dne
23.5.09 – přestupek vyřešen v blokovém řízení

-

téhož dne oznámeno narušení občanského soužití mezi
spolubydlícími v domě v Chelčického ulici, výjezd na místo,
na místě zjištěno, že jeden ze spolumajitelů objektu domu
otlouká pracovním nářadím omítku na chodbě domu, a svou
činností ruší druhého spolumajitele, zároveň došlo k narušení
omítky uvnitř bytu oznamovatele, věc kvalifikována a šetřena
jako přestupek proti občanskému soužití dle § 49 z.č. 200/90
Sb.,

na pozemních komunikacích – věc kvalifikována jako
přestupek dle § 22 z.č. 200/90 Sb., a bude oznámen
příslušnému referátu dopravy
-

dne 27.5.09 oznámen zraněný muž na Tyršově náměstí –
výjezd na místo, na místě již rychlá lékařská pomoc, na místě
zjištěno, že muž je v silně podnapilém stavu a zranění na hlavě
si způsobil sám pádem, muž odvezen do nemocničního
zařízení k ošetření

-

téhož dne oznámen nález věcí ve schránce MÚ Roztoky –
zjištěn majitel, tento vyrozuměn a věci tomuto předány

-

v rámci hlídkové činnosti v součinnosti s PČR v ulici
Přílepská kontrolován řidič vozidla, který nevlastnil řidičské
oprávnění, a dále u něho bylo podezření na požití alkoholu
před jízdou ( odmítl se podrobit orientační dechové zkoušce) –
předáno na místě PČR k další realizaci

Pokud byste svým poznatkem mohli pomoci při šetření výše
uvedených událostí, obraťte se prosím buď osobní návštěvou nebo
telefonicky na zdejší služebnu služby kriminální policie
(tel. 233910861), nebo Obvodní oddělení policie ČR Libčice (tel.
23393 0789), nebo na Městskou policii Roztoky (tel. 22091 0468,
popřípadě e-mail: m.policie@roztoky.cz). Děkujeme předem za
spolupráci.
Vevera Petr
vedoucí strážník MP Roztoky

Nový systém zveřejňování plakátů
a letáků na informačních deskách (plakátovacích plochách)
města Roztoky - ceník plakátovací služby
Od května letošního roku město zavedlo nový systém
zveřejňování plakátů a letáků na informačních deskách města.
Plakátovací službu města již nevykonávají Technické služby
města Roztoky.
Služba je zpoplatněna.
Aktualizace plakátovacích ploch: třikrát týdně (Po + St + Pá).
Rozměry plakátů a letáků: A3 (297 x 420 mm) až A1 (594 x 841
mm)
Počet dodaných plakátů: 13 ks + 4-10 ks navíc (pro případné
přelepení)
Sběrným místem pro veškeré materiály určené ke zveřejnění na
informačních deskách města Roztoky je podatelna městského
úřadu, platba se provádí v pokladně MÚ, fakturou či převodem
z účtu na účet (19-038804169/0800). Plakáty, které mají být
vylepeny ve stejný den doručení, musí být dodány do 9:00 hod.
(Po + St + Pá).
Plakáty a letáky, které neprojdou podatelnou radnice, budou
považovány za tzv. černý výlep a z informačních ploch, sloupů
veřejného osvětlení, autobusových zastávek aj. budou
strhávány.

-

téhož dne oznámen vrak vozidla tov. zn. Ford Escort v ulici
Žirovnického – výjezd na místo, provedenou lustrací bylo
zjištěno, že prochází databází policie jako odcizené,
vyrozuměna PČR, předáno k další realizaci

-

dne 25.5.09 oznámen požár lesa na Solníkách – výjezd na
místo, na místě též hasiči, požár uhašen, škoda nulová

Ceník plakátovací služby v Roztokách (město není plátcem
DPH)

-

téhož dne v rámci hlídkové činnosti kontrolován v ulici
Vltavská řidič motocyklu, který u sebe neměl ŘP, ochranné
pomůcky a dále jeho motocykl nesplňoval podmínky provozu

-

schváleno radou města s platností od 12. 5. 2009

formát A3 na týden

20 Kč/ks

13

INFORMACE Z RADNICE
formát A3 na dva týdny
+ dále po dvou týdnech za

33 Kč/ks
13 Kč/ks

formát A2 - A1 na týden

39 Kč/ks

Historické
Kaiser M.
Whitton H.

formát A2 - A1 na dva týdny 75 Kč/ks
+ dále po dvou týdnech za 20 Kč/ks.

Vondruška V.

Od poplatku jsou osvobozeny výlepy města, jím zřízených
subjektů a informace o akcích pod záštitou města (např. pietní
vzpomínky na oběti světových válek, akce podpořené grantem
města).
MÚ

OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ MŠ
ROZTOKY, SPĚŠNÉHO 288
MŠ bude uzavřena v době od 13. 7. 2009 - 21. 8. 2009
Provoz MŠ pro školní rok 2009/2010 bude zahájen 1. 9. 2009
Jana Smržová
řediteka MŠ

Informace o svozu komunálního
odpadu
Svozová firma sváží směsný komunální odpad nejméně do konce
června letošního roku podle známek z roku 2008. Důvodem je to,
že se do dnešního dne kvůli technickým problémům nepodařilo
vygenerovat kompletní seznam plátců místního poplatku, takže
jsme zatím nové známky nerozváželi. Předpokládám, že po
10. červnu budeme známky rozvážet při pravidelném svozu
odpadu a od července popeláři budou svážet jen popelnice
označené známkou 2009. Známky budou buď přímo nalepovány
na svozové nádoby nebo vhozeny do poštovních schránek
(v případě nedostupnosti nádoby). Ten, kdo navštívil Městský
úřad s dokladem o zaplacení, měl možnost si novou známku již
vyzvednout a nalepit. Proto jsou některé nádoby novou známkou
označené.
Ing. Eva Krautová, ved. OŽP MÚ Roztoky

Xantipa /román velké lásce Sókrata a mladé
dívky/
Královnin nápadník /historická romance ze
středověké Anglie/
Jménem krále /dobrodružný příběh ze
středověkého Království českého/

Cestopisy
Toušlová I.
Toušlová I.
Fridrich M.

Toulavá kamera 7 /vlastivědné zajímavosti/
Toulavá kamera 8 /vlastivědné zajímavosti/
Valčík s babiznou /cestopisné reportáže
z různých koutů světa/

Naučná literatura, fakta
Schwarzenberg K. Knížecí život/knížní rozhovor na různá
témata/
Syruček M.
Banderovci-hrdinové nebo bandité? /autorův
pohled na ukrajinskou povstaleckou armádu
v kontextu historie Ukrajiny/
Laskier R.
Deník/deník dívky z polského ghetta za
2. sv. války/
Buchley V.
Královna Kristýna /životopis /
Pro děti
Lamková H.
Goscinny R.

Holler R.
Holler R.
Miler Z.

Káťa a Škubánek /pohádkové příběhy
o holčičce a jejím pejskovi/
Souboj náčelníků, Nesvár, Sídliště bohů,
Asterixova odysea /názvy několika nových
komiksů pro milovníky dobrodružství
Asterixe a jeho přítel/
Druidovo tajemství /historický dobrodružný
příběh s detektivní zápletkou/
Ve stínu Akropole/historický dobrodružný
příběh s detektivní zápletkou/
Jak krtek cestoval/ leporelo pro nejmenší/

O těchto i dalších knihách získáte více informací na webových
stránkách knihovny, nebo přímo v knihovně. Registrovaní čtenáři si
mohou knihy rezervovat i na dálku, na webové stránce najdete
pokyny.

Městská knihovna informuje

Letní provoz v městské knihovně /červenec – srpen 2009/

Nabízíme vám výběr z nových knih, nakoupených do městské
knihovny v květnu 2009

od 10.7. do 31.8. 2009 - dny v týdnu a výpůjční hodiny:

Beletrie
Brown S.
Topol J.
Kraus I.
Šabach P.
Steel D.
Formánek J.
Halík T.

Dům s minulostí /román pro ženy/
Chladnou zemí /novela s historickými
reminiscencemi/
Muž na vlastní křižovatce /humoristické
povídky/
Škoda lásky /povídky, které spojuje hudební
tématika/
Jednou za život /psychologický román /
Létající jaguár/příběhy o pestrosti života/
Co je bez chvění není pevné/úvahy o životě,
společnosti, vztazích, víře a cílech v životě/

Detektivky, thrillery
Patterson J.
Slaughter K.
Francis D.
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Výstraha
Triptych
Talár a dres

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

12.00 - 18.00 hodin
9.00 - 15.00 hodin
zavřeno
12.00 -17.00 hodin
zavřeno

Z důvodu malování bude knihovna v týdnu od 3. 8. - 7. 8.
UZAVŘENA
A.Urxová

Prázdninové jízdní řády
Po dobu školních prázdnin 1.7.-31.8. bude na linkách 340, 350 a
604. platit prázdninový jízdní řád. I tentokrát otiskujeme tento
jízdní řád pro zastávky, kde nastupuje a vystupuje největší počet
cestujících.
V. Calta, J, Přikryl

INFORMACE Z RADNICE
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Díl 7. Bioodpady
Bioodpady tvoří více než 30% komunálního odpadu.. Ročně je
tak ve Středočeském kraji na skládky odvezeno téměř 80 000 tun
odpadu, který by šlo relativně jednoduše recyklovat.
Tento odpad lze relativně snadno zkompostovat a přeměnit jej tak
na hnojivo. Proto nás předpisy směřují ke třídění a využití
bioodpadu – ulehčí se tak skládkám a mimo jiné se i sníží
produkce skleníkových plynů, tj. metanu a CO2. Podle
legislativy musí být množství bioodpadů ukládaných na skládky
sníženo do roku 2020 o 65% oproti stavu z roku 1995.
Nejjednodušším způsobem zpracování bioodpadu zůstává
alespoň u domácností v rodinných domcích kompostování přímo
na vlastní zahradě na otevřeném kompostišti, kde kompost uzraje
za přibližně 1 až 2 roky, nebo pomocí kompostéru, ve kterém
kompost vznikne již během tří měsíců.
Některá města a obce již tuto problematiku řeší pomocí
komunálních kompostáren. V těchto řízených zařízeních je
kompostování mnohem rychlejší než na zahradě, kompost zde
vznikne už na několik týdnů. V kompostárnách jsou
zpracovávány především bioodpady z údržby obecní zeleně a ze
zahrádek.

Starosti má také většina provozovatelů kuchyní, jídelen
a restaurací. Ti již nesmí z veterinárních důvodů dávat zbytky
jídel na zkrmování hospodářským zvířatům a musí tyto odpady
předávat specializovaným firmám. V budoucnu bude problém
mokrých bioodpadů řešen hlavně prostřednictvím bioplynových
stanic, což jsou průmyslová zařízení, ve kterých dochází
k rozložení organických látek na stabilizovanou hmotu a plyn
metan, který se jímá a využívá v kogeneračních jednotkách
k výrobě tepla a elektřiny.
ŽP
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CO SE DĚJE VE MĚSTĚ

„ Co ve městě se povídá….
(Část 7.)
….je samej drb a klep, klepy neminou tě, směj se anebo breč. A tak se
člověk dovídá, co nikdy neproved, všichni lidi ve městě už vedou
o tom řeč“.
Po sedmé jsem si vypůjčil název této písně a tak se dnes znovu
projdeme městem a pokusíme se zmapovat současný stav námi (již
delší čas) sledovaných věcí, které občany zajímají. Osobní
„zpravodajství“ a drby jako vždy vynecháme, (ač jak se dočtete
v článku R. Šefra na str. 18 v naší obci nadějně kvetou), a budeme se
zabývat jen věcmi užitečnými.

ZM schvaluje spoluúčast obce na projektu "Pořízení nádob na
bioodpad a kompostérů pro zdokonalení třídění BRKO ve
městě Roztoky" ve výši 125.903 Kč z rozpočtu města Roztoky.
ZM deklaruje vůli přijmout dotaci ze SFŽP na projekt
"Pořízení nádob na bioodpad a kompostérů pro zdokonalení
třídění BRKO ve městě Roztoky "ve výši 1.133.117 Kč po
oficiálním rozhodnutí o přiznání dotace.
Oficiální potvrzení SFŽP mezitím došlo, takže není o čem
diskutovat…Co z toho vyplývá?
a)Město v r. 2009 bude platit 1428 Kč za tunu odvezeného bioodpadu (pokud se naplní předpoklady OŽP, že půjde o svoz
cca 600 set popelnic, dá se předpokládat, že oproti loni
svezeným 142 tunám bio-odpadu z bio-popelnic, půjde
letos o cca 300tun). To bude stát město 428 tis. Kč.
Připočítáme-li k tomu spoluúčast na přidělené dotaci (cca
126 tis. Kč), vychází to na 554 tis. Kč.

Vraťme se výhradně k těm tématům z minulých čísel, kde došlo k
nějakým novým jednáním či posunu a stojí tudíž zato, se jimi v této
chvíli zabývat.
1.

Bude na náměstí nová pošta?

To bych taky rád věděl. V této chvíli nic nového-a to je možná dobře.
Žádné poplašné zprávy jsem přes veškerou snahu nezachytil, takže
pokud nedojde k zásadnímu zvratu-např. v důsledku hospodářské
krize a z ní plynoucího nedostatku investic, mělo by se vše vyvíjet
dle „zimní“ dohody České pošty s firmou Trigema. Ta předpokládá
otevření nové provozovny na přelomu roku 2009. A tak doufejme,
že se jí dočkáme a bude příkladem pořádku a profesionality. Bylo by
smutné, kdyby i v novém prostředí z ní vycházely „staré“signály…
2.

Co je s příjezdovou komunikací do Roztok č. II/242 ?

V této cause nastal posun, který ocení i největší škarohlídi. Během
minulého měsíce se totiž ozvalo několik občanů, kterým se zdálo, že
se na stavbě „nic neděje“. A tak jsme se s fotografem St. Marušákem
vydali na inkriminované místo, abychom pro Vás zvěčnili současný
stav prací. Zvláště pro ty,kteří zrovna nejezdí denně kolem. Na
titulní i zadní straně tohoto čísla zcela jasně vidíte, že plocha před
muzeem i bývalou restaurací Viktoria je před dokončením (bývalé
parkoviště Koruna). To jistě ocení nejen návštěvníci Středočeského
muzea, svatebčané, ale i ti, kteří bydlí či jen procházejí Tichým
údolím. Sítě jsou tedy přeloženy, povrch upraven, a tak nic nebrání
jízdě po nové trase tak, aby mohl být prohlouben viadukt, kde vyústí
nová silnice odkloňující dopravu od závor.
Nepřízeň počasí není zrovna pro terénní úpravy na stavbě nové
silnice to pravé ořechové, přesto ale pokračuje docela rychlým
tempem. Od viaduktu je už dokonce pokládán asfaltový povrch.
Investor-Středočeský kraj- zatím plní své slovo i termíny. (I když my
roztočtí víme „své“, a uvěříme tomu až při slavnostním otevření…)
3.

Budou bio-popelnice dál zadarmo?

Budou. Po květnovém jednání ZM je to jasné. V poslední době byla
přijata dvě usnesení:
a)

UZM 24 – 2/2009:

ZM bere na vědomí předloženou zprávu a souhlasí se svozem
bioodpadu z biopopelnic s tím, že město bude platit pouze
nejvýhodnější cenu za odstranění jedné tuny bioodpadu, která
vzejde z vypsaného výběrového řízení na poskytovatele služeb
svozu bioodpadu z biopopelnic. Mobilní kontejnerový svoz
separovaného odpadu a možnost využití Sběrného dvora
zůstávají zachovány.
Občané si tedy měli opatřit bio-popelnice na své náklady. Mezitím
jsme ovšem nečekaně dostali dotaci na nákup bio-popelnic, a tak
ZM hlasovalo znovu…
b)

b) Kontejnerový svoz a možnost využití Sběrného dvora sice
zůstávají zachovány, ale objem takto sebraného odpadu
logicky klesne, protože kdo by se hnal do Sběrného dvora,
nebo běžel s vozíčkem na roh ulice, když to může nacpat do
bio-popelnice doma. Platíme prostě jednu službu dvakrát.
To, že se tím ZM nezabývalo, mne nepřekvapuje, a ani se mi
to nechce komentovat…..
4.

Proč se zdržela stavba hřiště Sokola na plážový volejbal?

Už dvakrát jsem popisoval, jak roztočtí volejbalisté požádali kraj
o dotaci, tu dostali, a protože peněz nebylo nazbyt, pustili se do díla
vlastníma rukama. Vykáceli náletovou zeleň (bezinky a akáty),
navezli tuny písku, upravili terén atd. Pak zasáhlo místní OŽP
a zaslalo hlášení do Černošic, které jsou jakýmsi „nadřízeným
Roztok“, plnící funkci bývalého Okresu Praha-západ. (Nemáme si
ale nač stěžovat: tehdejší roztočtí radní možnost být Pověřenou
obcí III. Stupně odmítli jako nevýhodnou, zatímco bývalý ministr
financí poradil černošickým, že to naopak bude rozpočtově
výhodné a ještě jim k tomuto postavení pomohl…)
No nic. Proti „Rozhodnutí “, ve kterém se praví, že „byla naplněna
skutková podstata správního deliktu podle § 88 odst. 1 písm. c)
zákona č. 114/1992 Sb., tím, že zničila bez povolení 8 stromůtrnovník akát (Robinia pseudoakácia) vysázených v areálu TJ
Roztoky….“ Zkrátka: dle uvedeného zákona jim OŽP Černošice
udělilo pokutu ve výši 80 000 Kč, které doputují do černošické
kasy…
Proti tomuto verdiktu se roztočtí v únoru odvolali. V současné době
jejich odvolání řeší Krajský úřad. A řeší ho pravděpodobně
důkladně, protože zákonnou lhůtu na odpověď 30, 60 i 90 dnů
(vyhrazených pro zvlášť „těžké případy“), už překročil. Patrně jde
o tak složitou věc, že vysoce přesahuje duševní obzor úředníků…
A to je dnes všechno. Zkuste spolu se mnou sledovat osud těchto
příběhů až do konce. Samozřejmě uvítáme i vaše náměty, které
mohou naši rubriku obohatit. Už v příštím čísle se dočkáte nových
témat.
Když jsme tuto rubriku zavedli, věřili jsme, že takový dialog má
smysl. Dočtete se v ní i o věcech, které se na jednací stůl rady ani
zastupitelů města nedostaly….
Hra „Co ve městě se povídá….“ bude pokračovat, dokud budou
lidé lidmi. Bude pokračovat, ať se nám to líbí nebo nelíbí, ať to
obtěžuje radní, zastupitele či úředníky města.
Ladislav Kantor

UZM 110 – 5/2009:
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Mladí veteráni
Titulek zní protismyslně, ale třicet let není žádné stáří, i když se
jedná o setkání automobilů - veteránů, z nichž některým se blíží už
celá stovka let. V programu nebyla o jubileu zmínka, ani jiný údaj
o tradicích této soutěže elegance historických vozidel se stylovými
lidskými doplňky jsem nenašel. Snad se nepletu, i já jsem už veterán.
Většina autoveteránů je sice na pohled ve skvělé kondici, ale ne
všichni se rozjeli na tradiční jízdu do vrchu. I já jsem si raději počkal
na autobus ...

Bylo to několik krásných hodin v parku roztockého zámku.
Omlouvám se všem krásným aerovkám, tatrovkám, laurinkám,
rolsům, jaguárům (kterých bylo v zámku více než živých jaguárů
v několika zoologických zahradách) a dalším, že jsem je tentokrát
nezmínil. Příští rok je neopomenu, i když bude významné
veteránské výročí. Uplyne 40 let od zahájení sériové výroby
škodováckého kupátka Škoda 110 R. Na jaře 1970 jsem jej, ještě
jako tajný prototyp, fotografoval pro kresbu Václava Krále. Stejný
vůz tehdejší AZNP poslalo později do Moskvy L. Brežněvovi.
Nedávno jsem se dozvěděl, že se mu nelíbilo a tak ho ....světe, div se
... vrátil. Je sice nezvěstné, ale třeba se nečekaně objeví, tak jako ty
dvě krásné auta v letošních Roztokách.

Walter 6B 1930

Jubileum mne přivedlo na trochu širší myšlenky. Dvacet let trvala
tzv. první republika, k dvacetiletým oslavám výročí od posledního
převratu se chystá ta současná. Ta první se za dvacet let dostala mezi
nejvyspělejší státy světa, ta naše má do G8 hodně daleko. Obě zažily
hospodářské krize, ta první jí překonala s mírnými šrámy a ta naše
současná? To se teprve uvidí ... Obě také vyráběly automobily. V té
první bylo kolem deseti automobilek, ale většina měla automobily
jen jako doplněk jiné výroby, nyní jich je v Česku také několik, ale
jsou z nich v podstatě montovny. Já vím, říká se tomu specializace
a globalizace, dříve také internacionální dělba práce a socialistická
spolupráce. Ale přece ...
Kromě jiných letos přijely také dva automobily z třicátých let, které
měly v Roztokách premiéru: Walter 6B Super z roku 1930 a Wikov
70 z roku 1931. Velké kabriolety byly symbolem meziválečného
technického pokroku a společenského významu majitele v celé
Evropě a bylo to tak i v Československu. Stažená střecha a nebe nad
hlavou ... kdybych žil v tom období a můj otec byl významný
průmyslník, tak bych podobným autem asi jezdil na Riviéru.
Wikov 70 je čtyřdveřový čtyřmístný otevřený vůz s motorem vpředu
a pohonem zadních kol. Motor je řadový osmiválec s rozvodem
OHC s objemem 3400 cm, hmotností kolem 1500 kg a maximální
rychlostí 130 km/h. Podobné vlastnosti má i Walter 6B s motorem
3200 ccm.
Patřily do kategorie vozů, které se vyráběly v malých sériích
a v podstatě na zakázku.
Ještě pár slov k firmě Wikov, protože ta není obecně známá. Vznikla
v roce 1918 spojením prostějovských továrníků F. Wichterleho
a F. Kováříka. Ti byli do té doby konkurenti, ale spojením založili
největší továrnu na zemědělské stroje v Československu.
Automobily, osobní a malé dodávkové, představovaly jen necelých
10 % objemu jejich výroby. Osobní automobily přestali vyrábět
v roce 1936, po znárodnění byl podnik znám pod názvy Agrozet
a Agrostroj. Značka Wikov však znovu žije, protože vnuk
zakladatele M. Wichterle od roku 2004 působí ve strojírenství,
v oblasti převodovek a českých větrných elektráren. A akademik
prof. O. Wichterle (1913-1998) patřil k nejvýznamnějším českým
vynálezcům 20.století a dal světu kontaktní čočky.
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Wikov 70 1931
Stanislav Marušák

Tati, ty jsi umřel??
Vždycky jsem si myslel, že úmrtní list vám vystaví na příslušné
matrice. Zřejmě tím, jak se přibližujeme Evropě, tak i nám se
přibližují instituce a příkladem se zřejmě rozhodla jít Česká pošta
ž nefunkční, tak alespoň něco pro ty lidi udělám. Budu vystavovat
úmrtní listy rovnou tady, ať nemusí chudák občan až na matriku.
Bohužel jsem se tím prvním občanem měl stát já!! Upřímnou
soustrast mi mohli přijít popřát sousedé, a rychlost České pošty
v tomto případě byla neuvěřitelná. Co si pomyslíte, když vám zavolá
dcera, s otázkou: „Tati, ty jsi umřel?? Jsou toho plné Roztoky.“ . . . .
„Cože!!“ zněla moje nechápavá otázka s odpovědí, s tím, že jsem se
asi přeslechl. Ne, nepřeslechl!! Česká pošta mi „vystavila úmrtní
list“, který hlásnou troubou oznámila celičkým Roztokům. Ještě že
je teplo a nemusím prosit za oknem Kačabu aby mě pustil se ohřát
(pro ty mladší, film s Vlastou Burianem). Prostě a jednoduše listovní
tajemství se nám na naší milé poště jaksi změnilo na troubení na lesy
v podobě pracovníků České pošty v Roztokách a to v době Zákona
o ochranně osobních údajů doplněného tzv. náhubkovým zákonem.
Jen jsem si posteskl- kdyby byli tak aktivní za přepážkami.
Nepřestává mě ta naše malá vesnická pošta udivovat. Kdykoli tam
přijdu, vidím zmatené přecházení pracovnic ve změti neseřazených
balíčků a dopisů a fronty u přepážek připomínající komunistické
doby. Není divu, že občané nemají k České poště důvěru a díky tomu
proběhlo nedávno médii, že musí propustit 650 lidiček z centrály,
kteří zrovna ale možná mezi drbny nepatří.
Vím, říkáte si, tak už to vyklop, . . . co se stalo!? Tak ve zkratce (pro
ty kteří nebyli toho času v Roztokách): v pondělí ráno mi
v nemocnici v Praze umřel otec. Oznámení bylo z nemocnice
odesláno telegramem na mou adresu. Můj otec má stejné jméno i
příjmení jako já a tak se stalo, že senzacechtivý mozeček slepě

CO SE DĚJE VE MĚSTĚ / KOMENTÁŘE, POLEMIKY...
sepnul na tuto zprávu a bylo rozhlášeno po celých Roztokách
Českou poštou (pracovníky samozřejmě považujeme za součást
společnosti), že jsem si prostě já(!) klidně umřel.
Paradoxní je na tom i to, že v době kdy jsem ani netušil, že můj
tatínek již není mezi námi, po městě letěly zprávy o úmrtí mém, a to
takovou rychlostí, že se to dostalo k mé dceři, toho času 100km od
Roztok, dříve než jsem se cokoli dozvěděl z telegramu. A to nemluvě
o dalších telefonátech udivených známých. Skoro mi to připomíná
trestný čin šíření poplašné zprávy, ale to bych byl moc nafoukaný, na
to si počkáme, až mi Česká pošta vystaví třeba nový rodný list.
Závěrem tímto otevřeně vyzývám Českou poštu a.s., aby se k tomuto
incidentu vyjádřila a omluvila se nejen mě, ale i ostatním
prostřednictvím tohoto média v příštím vydání.
Rene Šefr

Chutě přejmenujme Tiché údolí!
(výzva pro spoluobčany)
Tak jako při každé změně politického režimu, mění se všechno,
co neodpovídá těm správným názorům „většiny“. Stejné je to
i v případě komunální politiky. Nejen jako členové kulturní
komise, ale i jako lidé zaměstnaní v neziskovém sektoru,
mnohým developerům, stavařům a technokratům podezřelí,
odjakživa

tyto změny pečlivě sledujeme. Je načase i změna

v našem městě! Tentokrát se bude týkat pojmenování, resp.
přejmenování ulic. Příkladem nám může být ulice Pod vinicemi,
pojmenovaná roku 1896 právě podle většiny zde vyskytujících
se vinic. Dnes se ovšem již nazývá Tiché údolí. Stejně tak naši
předkové chodili po Hlavní třídě, my spěcháme dnes Nádražní
ulicí. Nebudeme se zabývat jmény státníků či politicky
vhodných uměleckých osobností, které se příliš v našich ulicích
neohřály. Zůstaňme prosím u názvů ulic dle jejich polohy či
významu. Stojí před námi nelehký úkol. Nebudeme řešit
pojmenování ulic v místě „Na Panenské“ (nyní Panenská II.),
protože tam zatím žádné nejsou, ale zcela jistě víme, že nic
panenského tam stát nebude.

Vás zvou na semináře

V prvním kole máme přejmenovat výše zmíněné - Tiché údolí.

Jak na úspory energie v domě na venkově

několik (málo) přitakávajících spoluobčanů a…neradi bychom

– čili: Na co jsou dotace „Zelená úsporám“?

psali, že i několik čelných představitelů města. Podkladem nám

Seminář je zaměřený na vysvětlení a popis možností energetických
úspor v rodinných a bytových domech – v přímé vazbě na nový
dotační program „Zelená úsporám“.

pro zmíněnou oblast. V údolí se za poslední desetiletí objevily

K zadání úkolu najít nové jméno nás vybízejí horliví developeři,

má být jejich souhlas s právě navrhovaným regulačním plánem

Přednáší Ing. Jana Tywoniaková, poradce v oboru energetických
úspor a dotačních programů
První ze seminářů se koná ve Slaném v budově gymnázia V.B.
Třebízského, Smetanovo nám. 1310, v úterý 23.6. od 15.00 hodin.
Druhý seminář se stejným obsahem v Libčicích nad Vltavou, v
Kulturním domě, Letecká 354, ve středu 24.6. od 9.00 hodin.

stavby, které nereguloval nikdo, benevolencí příslušných
správních orgánů zde byly zastavěny vilové zahrady, zničeny
altány, vyrostly domy hodné alpského regionu, které by ale v
Alpách domácí neradi viděli, i stavby zamezující svou polohou
výhled na kulturní památku, o souznění s krajinou nemluvě…
Nový regulační plán má za úkol regulovat počet zahrad,
nerespektovat chráněné území a zejména stavět luxusní

Předpokládaná doba trvání semináře je cca 4 hodiny.

viladomy pro nové movité nájemníky. Tiché údolí v této epoše

Vložné je 450 Kč (pokud bude zaplaceno do 20.6.), později a na
místě 550 Kč. Podrobnosti tel.č. 606 605 202, e-mail
jaroslava.saifrtova@centrum.cz.

ztrácí svůj přívlastek a jako pilní členové komise bychom chtěli
příznačné nové jméno této lokality. Neboť - co si počnou turisté

Hlaste se co nejdříve, kapacita sálů je omezená.

při hledání Tichého údolí za několik let? Neváhejme, jednejme!

respektovat přání výše uvedených a rychle podat návrh na

Návštěvníci Roztok musí být správně a logicky informování, ne

Za pořadatele Vás zve
Ing. Jindřich Šimek v.r.
předseda správní a programové rady

mystifikováni.
Zatím jsme zaregistrovali několik návrhů, např.: Rušná třída,
Developstreet, Ucpaná, Zmršená, Potvorné údolí..
Co vy, milí spoluobčané, dodáte také své nápady? Developeři se

Husitská diakonie CČSH
v Roztokách u Prahy

neohlížejí na estetiku, na tradici, je jim šumafuk to, že námitky
má památkový úřad, že se aktivizovala nemalá skupina

nabízí všem občanům od 18 let v rámci dnů zdraví v České
republice zdarma možnost změření rizikového tuku a krevního
tlaku ve čtvrtek 18.6.2009 od 16 hod. v budově Husova sboru za
účasti školeného výživového poradce a zdravotní sestry.
S. Protivová

nesouhlasících občanů, že těsným sousedem místa, kde má
vyrůst další roztocké obludárium, je přírodní rezervace…Brzy
se začne stavět. Název Tiché údolí je minulostí.
Marcela Šášinková
Tomáš Novotný

19

ŠKOLY, ŠKOLKY, etc

ŠKOLNÍ OKÉNKO
MILÍ ČTENÁŘI,
čím jsem starší, tím rychleji, zdá se mi, ten školní rok utíká. No
posuďte sami. Poslední třídní schůzky a focení jsou za námi,
závěrečné testy z hlavních předmětů v plném proudu a stejně tak
výjezdy tříd na školy v přírodě. Naše aktivity v tomto školním roce
bohužel končí, ale protože právě teď máme spoustu nových
nápadů, jak dělat věci lépe a možná zajímavěji, máme alespoň co
v příštím roce realizovat. Naši žáci i budoucí prvňáčci se tedy mají
na co těšit.

Závěrem chci poděkovat všem chlapcům i děvčatům za vzornou
reprezentaci naší školy. Velmi oceňuji i obětavou pomoc trenérů –
pana T. Novotného, Čermáka a Žáčka, kteří vedli družstva při
zápasech, přivezli fotbalové dresy a postarali se i o občerstvení.
Ještě jednou děkuji a přeji jim, aby jejich svěřenci jim dělali
samou radost.
M. Jungwirthová

Vy se přijďte na malou ukázku projektu o EU podívat 19. 6.
odpoledne. Z těch nejzajímavějších sportovních i nesportovních
aktivit a výjezdů za poslední měsíc zde najdete krátký výčet a na to
úplně „nejposlednější počteníčko“ o práci naší ZŠ se počátkem
července těší
Věra Zelenková

KOUZELNICKÉ PŘEDSTAVENÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
Školní družina Základní školy v Roztokách zorganizovala pro děti
kouzelnické představení. V úterý 19. 5. se sešly děti všech pěti
oddělení školní družiny a také klubu družiny v tělocvičně žalovské
školy a velmi se těšily.
Kouzelník nepřišel sám. Přivedl si s sebou i kouzelnici a společně
předvedli strhující pásmo kouzel a hříček s barevnými šátky,
kovovými kroužky a mizejícími vejci. Nechyběl ani živý papoušek
a kouzelný stoleček. Fascinující byla kouzla s provazem, který,
přestože ho děti samy několikrát přestřihly, zůstával stále celý. Děti
asistovaly u mnoha kouzel a nakonec jim pan kouzelník i prozradil
tajemství objevujících se vajec.
Kouzelnický pár dokázal vykouzlit i výbornou atmosféru. Děti
napjatě sledovaly každé kouzlo a nadšeně tleskaly. A tak díky
umění obou kouzelníků a díky zázemí školní družiny a ochotě paní
školnice si děti užily pěkné odpoledne.
Daniela Rajmonová
ŠSL – FLORBAL
ŠSL – KOPANÁ
Chlapci ze 7. – 9. ročníku usilovali o postup do okresního finále
28. 4. v Jílovém. Skončili bohužel na 2. nepostupovém místě
i přesto, že prohráli jen jeden zápas se ZŠ Jílové. Jediné, co je může
utěšit, je, že jejich jediný přemožitel se stal okresním přeborníkem
a oni jsou hned druzí nejlepší. Hoši hráli velmi dobře, ale los jim
nepřál. K předvedenému výkonu můžeme ale blahopřát.
Lépe se dařilo 5. 5. mladším chlapcům z 1. – 5. tříd na Zličíně. Ti
v bojích o postup do finále přesvědčivě ve svých skupinách
zvítězili. Nejmladší: 1. Roztoky (12 b.), 2. Řevnice (7 b.). Starší ze
4. a 5. tříd: 1. Roztoky (12 b.), 2. Řevnice (9 b.).
Finále této kategorie se hrálo opět na Zličíně 12. 5. Lépe se dařilo
mladším (1. – 3. tř.), kteří získali pohár za 2. místo. První jim
uniklo o 1 branku, kterou si vstřelili do vlastní sítě. Škoda, smůla.
Přesto moc blahopřejeme, protože takové umístění je naše
nejlepší po osmi letech! Pořadí: 1. Davle, 2. Roztoky, 3. Černošice.
Starším se nepodařilo dosáhnout na medailové pozice a po prohře
se ZŠ Rudná 1:0 skončili čtvrtí.

Při naší škole a současně v Sokolu Roztoky trénují chlapci
I. stupně florbal, proto do ZŠ přišla nabídka k účasti na
„FLORBAL CUP 2009“ škol z Prahy, Prahy-západ a Prahyvýchod. Přihlásilo se celkem 27 škol. Ty byly rozděleny do tří
skupin, kde se hrálo systémem „každý s každým“. Od března do
května jsme sehráli celkem 8 zápasů. Jednou jsme vyhráli, jednou
remizovali a zbytek prohráli. Chlapce to moc mrzelo, ale říkala
jsem, že jsme letos získávali zkušenosti a příští rok to bude určitě
lepší. Já tomu pevně věřím.
M. Jungwirthová

NÁVŠTĚVA Z POLSKA
Koncem dubna naše škola přivítala děti a učitelky z partnerského
města Skawina. Přijelo 13 dětí, byli to žáci 4. - 5. tříd z obou
základních škol, které jsou ve Skawině. Program návštěvy u nás
byl vskutku bohatý a různorodý. Začal oficiálním přijetím u paní
starostky, která dětem i pedagogům odevzdala hezké dárky,
následovala slavnostní večeře, procházka po Roztokách
s obhlídkou Levého Hradce.
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V úterý Poláci obdivovali naši školu a účastnili se přednášky
a ukázky práce skláře. Největší dojem na ně udělaly interaktivní
tabule, oni zatím nemají ve škole ani jednu. Po obědě jsme je
společně s některými žáky 6. B provázeli po Praze. A byla to
skutečně hezká procházka – Valdštejnské zahrady, Pražské
Jezulátko, Petřín, Hradčany, Staroměstské náměstí,... Po výborné
večeři – guláši v naší jídelně v Roztokách - jsme pokračovali
sportem – bowlingem.
Ve středu na naši návštěvu čekal celý Žalov – 4. B si připravila
prezentaci o Karlu IV. v angličtině a téměř každá třída zpívala (5. A
den předtím i tančila). Po obhlídce školy následovalo sportovní
zápolení – florbal a fotbal. I když kluci z Polska s florbalem neměli
moc zkušeností a první zápasy prohráli, nevzdali se a třetí nakonec
vyhráli. Ale nešlo o výsledek, důležitá byla atmosféra.
Věříme, že se naši hosté vraceli domů s pocitem lítosti, že to tak
rychle uběhlo, a jsme si jisti, že se jim u nás líbilo, jelikož jsme již
dostali děkovný dopis od paní ředitelky s pozváním pro naše žáky
na návštěvu Skawiny v příštím školním roce.
Chci i touto cestou poděkovat všem kolegyním, které se podílely na
přípravě a organizaci programu, kuchařkám v Roztokách za skvělé
večeře a kuchyni v Žalově za bohatou snídani. Česká pohostinnost
se ukázala.

záležitostí, často slýcháváme o inovaci ve výuce, proměně školy,
kvalitní spolupráci a komunikaci. Jde o to vymýšlet a nabízet
žákům takové činnosti, které je někam posouvají a nutí je
přemýšlet a spolupracovat. A tak jsme propojili různé předměty
i témata a pro sedm tříd nám vyšlo 11 nápaditých a zajímavých
projektů: Evropská unie, Alchymie, Sopky, Válečné letectvo,
Zdravá výživa, Ekosystémy, Netradiční sporty a další. Záleželo na
učiteli, jak náročnou cestu si pro své žáky vybere, jak nadšeně je
bude motivovat pro mnohdy až badatelské aktivity, jak velký
prostor pro vlastní i žákovskou seberealizaci jim vytvoří.
A tak jsme vyhledávali neskutečné množství informací, vyráběli
modely letadel, vyráběli zlato, pálky na branball, nacvičovali
přesun zamořeným územím, vařili a připravovali ochutnávku,
počítali, skenovali, sestavovali trojjazyčné slovníky a AZ kvíz –
soutěž s historickým námětem, zkoumali, vyhledávali
a dokumentovali rostliny, horniny a živočichy Tichého údolí,
vytvářeli jsme powerpointové prezentace, shromažďovali a třídili
množství materiálu – a v závěru připravovali prezentace
jednotlivých projektů. Není jednoduché předstoupit před 120
žáků a učitelů se svou prezentací, ale nakonec to všichni zvládli
velmi dobře. Podrobnosti a fotodokumentace na webu školy.
D. Moravcová

COMENIUS - PARTNERSKÁ NÁVŠTĚVA V BELGII
Naše 3letá práce na projektu COMENIUS – Partnerství škol –
projekt „Hodnocení bez hranic“ vyvrcholila partnerským setkáním
v belgickém městě Kortrijk.
Všechny školy prezentovaly výsledky práce za poslední rok, ale i
bilancovaly celé období spolupráce. Stejně tak i my. Co nám
projekt přinesl? Udělali jsme si přehled různých způsobů
hodnocení ve školství i mimo něj. Vypracovali jsme nové tabulky
na hodnocení kompetencí a vyzkoušeli je. Psali jsme nové výstupní
hodnocení, udělali jsme několik forem sebehodnocení –
individuální práce žáka v hodině, v předmětu celkem, práce ve
skupině. Sebehodnocení kompetencí pro 1. stupeň je ve formě
obrázků – balónky pro 1. - 3. třídu a hrady pro 4. – 5. třídu.
Přepracovali jsme slovní hodnocení, vypracovali jsme hodnocení
práce na projektech. Plodná práce v průběhu 3 let přinesla své
ovoce.
Kromě domovského města naší partnerské školy jsme se krátce
podívali i do Brug – Benátek severu a Gentu, krásného historického
města. Bohužel naše návštěva nebyla prohlídkou pamětihodností,
ale především pracovní, seznámili jsme se tedy i s hodnocením
kompetencí v bance KBS (naše ČSOB) a pak jsme obdivovali
logistickou firmu ESC a její propracované hodnocení
zaměstnanců.
Návštěva Kortrijku ukázala, že naše spolupráce s ostatními
školami – Belgie, Norsko, Slovinsko- nemusí končit, protože pan
ředitel z Kortrijku nás všechny vyzval k další spolupráci a navrhl
nové téma projektu. Uvidíme, co přinese budoucnost.
A. Gabaľová

PROJEKTOVÝ TÝDEN
Ve dnech 5. – 7. května jsme si na druhém stupni vyzkoušeli
projektové vyučování. Práce na projektu s žáky je velmi kreativní
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PROJEKTOVÝ TÝDEN V NAŠÍ „AULE“
ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZTOKY, OKRES PRAHA - ZÁPAD
SRDEČNĚ ZVE VŠECHNY RODIČE A OBČANY MĚSTA
ROZTOKY NA PROJEKT A ZAHRADNÍ SLAVNOST

EVROPA V ROZTOKÁCH,
KTERÝ POŘÁDÁ ŠKOLA PŘI PŘÍLEŽITOSTI
PŘEDSEDNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
V EVROPSKÉ UNII

19. 6. 2009 V ODPOLEDNÍCH HODINÁCH
Program:
15,00 – 17,00 – prezentace projektů jednotlivých tříd
17,00 - 17,30 – slavnostní ukončení 1.stupně pro žáky 5. tříd
17,30 – 20,00 – sportovní utkání mezi rodiči a dětmi
17,30 – 22,00 – hudba / DUO LHOTÁKOVI/
Občerstvení zabezpečují:
Cukrárna Růžový slon
Hospoda U Zvířátek
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Kolotoč umění života a tradic
Co bylo?
Úprava dvorku u ateliéru Havlíčkova
– první etapa, 16. -17. května 2009
Na 35 dobrovolníků různého věku přišlo
na víkendové setkání, při kterém jsme
společně zkrášlovali a upravovali dvorek mezi ateliérem Roztoče,
MŠ a zdravotním střediskem v Havlíčkově ulici. Maminky
s dětmi vyráběly krásné mozaikové dlaždice a osazovali novou
zeleň, muži vytvářeli podél záhonu nového hada na sezení a lezení
pro děti, který se bude při dalším setkání zdobit mozaikou. Krom
společných obědů příjemně zpestřilo práci všem pomocníkům,
zejména dětem, pozvané Divadlo Bořivoj s představením Jak se
hledají princezny. Během měsíce června vyroste na dvorku ještě
přístřešek pro kočárky a kola a altánek na venkovní sezení.
Děkujeme mnohokrát všem dobrovolníkům, kteří nám přišli
pomoci, a hlavním tvůrcům celého projektu
Martinovi a Zuzce Sýkorovým.

Kromě Zahradní slavnosti, kde budou mít možnost vidět tuto
úspěšnou choreografii i diváci z Roztok se TK Po špičkách účastní
v červnu i Otevřeného festivalu scénického tance Tanambourré
2009 ve Varnsdorfu.

Co bude?
VEŘEJNÁ AUKCE dětských obrázků z kroužku Výtvarná
dílna Sýkorka Roztoky a Výtvarná
dílna Sýkorka Únětice.
15.června , od 16.00 v Ateliéru Roztoč v Havlíčkově ulici 713,
Roztoky
ZAHRADNÍ SLAVNOST „U NÁS DOMA“, 23. června 2009
Tradiční setkání dětí, rodičů, sousedů a zvaných hostů jako
společná oslava konce školního roku a přicházejících prázdnin na
zahradě školy v Roztokách. Program viz. plakát.
Pořádáno ve spolupráci s Mateřským centrem Rožálek a oddílem
Draci.

Dvorek je vedle cenné a nezbytné dobrovolnické práce upravován díky finanční
podpoře ze SZIF z Programu rozvoje
venkova ČR a díky výtěžku z knižního trhu
pořádaného pro sdružení Roztoč v prosinci
2008.
TK Po špičkách v Kutné Hoře
Letos již potřetí se I. skupina TK Po špičkách
prosadila do Celostátní přehlídky dětských
skupin scénického tance, která se pravidelně
koná v Kutné Hoře a jejímž vyhlašovatelem
je Ministerstvo kultury České republiky.
Přes krajské postupové přehlídky (z nichž
jedna v dubnu proběhla i v Roztokách),
kterých se celkem účastnilo 2500 dětí ve 132
skupinách, bylo do dramaturgie Kutné Hory
vybráno 28 choreografií a Nesmysly z TK
Roztoč mezi nimi.
Děvčata tančila ve dnech 22. - 24. května
2009 celkem dvakrát a to v pátek, kdy byl
venkovní program kvůli špatnému počasí
přesunut na poslední chvíli od Terasy Kaple
Božího těla do Městského Tylova divadla.
Tam bez jakékoliv zkoušky malé tanečnice
bez zaváhání "vystřihly" svou choreografii
doprovázenou vlastními zvuky a slovem.
Druhý den "na ostro" v přehlídkovém
programu, po prostorových zkouškách
a před odbornou porotou přece jen lehce
pracovala tréma, ale i přesto byly roztočí
tanečnice členy odborné poroty, která se
skládala z pedagogů tanečních konzervatoří,
taneční katedry HAMU a zkušených
odborníků na dětský scénický tanec, velmi
chváleny pro svou spontánnost, dětskou
hravost a jevištní provedení.
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LETNÍ VÝTVARNÉ DÍLNY v Roztokách
Tvořivý program pro rodiče s malými dětmi a pro děti od 5 do 9 let
samotné.
Bližší informace u lektorky Zuzany Sýkorové, tel.: 777 901 374
ZÁPIS NA NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2009/10
Zápis do kroužků a kurzů sdružení Roztoč proběhne ve dnech
1.a 2. září 2009 - místo a čas budou upřesněny.
Před uvedeným termínem zápisu jsou možné rezervace míst
v kroužcích pro tyzájemce, kteří je navštěvovali v uplynulém
školním roce a mají zájem ve stejném kroužku pokračovat i nadále.
Výuka většiny kroužků bude zahájena v polovině září 2009.
Do všech kroužků jsou přijímáni děti i dospělí bez rozdílu
talentu a nadání!
Přehled nabízených kroužků a kurzů pro děti a dospělé ve
školním roce 2009/10 - Pramínek a Družinka - programy pro
rodiče s dětmi do 4 let, Dramatické kroužky - Pimprlata, Dramaťák,
Výtvarné kroužky - Výtvarná dílna Sýkorka, Ateliér JoE, Barvínek,
Modelář
Taneční kroužky - Po špičkách, V pohybu, Hudební kroužky Hrátky s flétničkou, Moderní kytara, Africké bubny, Jazykové
kroužky - Angličtina pro předškoláky, Znakovka, Ostatní kroužky
Žonglování, Fotografický kroužek, Hnízda her, Aranžování květin,
Řemeslná dílna pro dospělé, Fonematické rozlišování dle B. D.
Elkonina.
Podrobnosti o zaměření činnosti kroužků, místě konání a informace
o lektorech najdete na www.roztoc.cz a v tištěné brožurce, která
bude k dispozici na zahradní slavnosti.
Veškeré podrobnosti o uvedených i dalších akcích Sdružení Roztoč
naleznete na www.roztoc.cz
Připravila: Dita Votavová a Zuzana Smugalová

Zuzanka na květnové keramické dílně v Rožálku
Od září 2009 připravíme nový harmonogram kroužků, se kterým
Vás na sklonku prázdnin seznámíme. RÁDY BYCHOM
POSÍLILY NÁŠ TÝM O NOVÉ TVÁŘE, PROTO POKUD
MÁTE CHUŤ VĚNOVAT ČÁST SVÉ ENERGIE A ČASU
PRÁCI PRO MATEŘSKÉ CENTRUM, URČITĚ NÁS
KONTAKTUJTE!
Léto plné slunce a radosti přejí
Lucie Machačová a Vendulka Bromovská
www.rozalek.cz,
Tel: 606842157, Email: centrumrozalek@seznam.cz

Shrnutí a plány v Lexiku
Lexik vznikl v roce 2008 díky osvícenosti naší paní ředitelky
(a kolem ní zapálených lidí), která chtěla nabídnout profesionální
komunikační centrum pro všechny Roztočáky i okolní, kteří se
chtějí vzdělávat, setkávat, cvičit, odpočívat nebo si nechat hlídat či
vyučovat děti, a to vše v místě bydliště.
Nabídka podle poptávky

MATEŘSKÉ CENTRUM
Roztoky u Prahy

Dovolujeme si touto cestou na sklonku školního roku poděkovat
všem, kdo nám od září 2008 do dneška v Rožálku pomáhali! Máme
na mysli všechny spolupracovnice a dobrovolníky, ale i rodiče
a děti, kteří mateřské centrum navštěvují. Pro nás rožálky to byl čas
vrchovatě naplněný prací, za kterou jsou nám hlavní odměnou
usměvavé tváře Vaše a Vašich dětí. Jsme velice potěšeny, že se nový
rožálkovský tým osvědčil a budeme se těšit, co nám přinese další
školní rok:). Děkujeme všem za podporu!
V červenci a srpnu bude prostor herny uzavřen. Rozhodly jsme se
následovat rožálkovskou prázdninovou tradici a setkávat se při
společných výpravách po okolí Roztok. Pokud máte zájem o více
informací k výletům, nechte nám na sebe v Rožálku kontakt a my se
Vám v létě ozveme. Chystáme se zopakovat například vloni
úspěšnou návštěvu farmy s jízdou na koních pro děti.
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Celý školní rok upravujeme a zdokonalujeme skladbu nabídky dle
ohlasů, anket, požadavků vás klientů. Naše vždy příjemná a ochotná
paní recepční někdy kloubí nemožné, chce vyjít vstříc všem
klientům, se kterými se setkává tváří tvář nebo v četných mailech,
přemlouvá lektory, posouvá hodiny, dává dohromady zájemce.
V poměrně rozlehlých prostorách s komerčním nájmem se
samozřejmě nemůžeme rovnat s cenami Sokola, Rožálku, možná
i Roztoče a dalších nesčetných, chvályhodných i městem
podporovaných aktivit. Proto Lexik nechce být konkurencí, ale spíš
se snažíme nabídnout jiné profesionální a kvalitní aktivity
v odlišném prostředí, pololetní, tříměsíční či měsíční kurzy jazyků
a počítačů, semináře na různá témata, cvičení v malém kolektivu, to
vše propojené se vzděláváním předškoláků, školáků a hlídáním těch
nejmenších. Jak vidíte, jsme otevřeni jakékoli spolupráci.
Připravovaná školka Sovičky
Protože chceme pomoci městu, ale především mnoha maminkám,
kterým se nepodařilo umístit dítko do školky, naším dlouhodobým
záměrem je rozšířit kapacitu vzdělávání dětí v předškolním věku na
celodenní program v Sovičkách přeměnou této aktivity ve
školku s rozšířenou angličtinou. Školka bude v provozu od září

ŠKOLY, ŠKOLKY, etc
a kapacita bude omezená. Máme už pár abonentů od září
přihlášených, proto neváhejte a přihlaste svoje dítě už nyní! Veškeré
informace o provozní době, náplni školky, lektorech apod. najdete na
www.lexik.cz.
Léto v Lexiku
Léto bude v Lexiku plné nejrůznějších akcí: otevíráme týdenní
dopolední i večerní intenzivní kurzy angličtiny a němčiny, sobotní
intenzivní kurzy počítačů, v letním režimu pokračuje také cvičení
a nadále běží i program v Sovičkách.
Pro děti od 6 do 12 let nabízíme v termínu 24.-28. srpna týdenní
tábor s intenzivní angličtinou pro děti. Náplní dopoledne bude
jazykové vzdělávání a odpoledne přijdou hry a zábava dle počasí
i zájmu. Možný je i malý exkurz do světa počítačů.

a veselé „Pojď si hrát!“, které rozvlnilo i publikum. V závěru
podvečera vystoupily nejstarší ročníky, které se stylizovaly do
oživlých „Panenek z hrací skříňky“ a poetickým tancem,
s využitím výtvarných prvků „Zářivá“ zakončily taneční produkci.
Všechny děti, bez rozdílu věku tančily s chutí a radostí a jejich
výkon byl také náležitě oceněn potleskem diváků. Některé tance
budete moci opět zhlédnout na „Hudebním matiné “ZUŠ 17. 6.,
kde vystoupí i nejstarší žákyně - Tereza Veselková se sólem
„Tajnost,věc nezjevená…“. Toto taneční číslo postoupilo do
ústředního kola soutěže ZUŠ. Taneční představení doplnili svou
hrou žáci z hudebního oddělení ZUŠ.
Jana Hudečková

To je vize do budoucna, co je nového nyní?

Absolventský koncert ZuŠ

Čtvrtky máme nově cvičení od 19,00 power joga a od 20,00 power
joga s prvky tai-či. Přidáváme úterní cvičení tai-či (od 19.00)
a prevenci osteoporózy (od 20.00). Tento školní rok nebyla
vyčerpána kapacita v dětském aerobiku 7 až 12letých slečen na
aerobik pod vedením zkušené cvičitelky Mgr. Radky Smilovské
s diplomem právě pro děti, takže hledáme od září vhodný čas a
termín. Dejte nám vědět o případném vašem zájmu kdy s námi cvičit.

28. květen byl pro Základní uměleckou školu ve znamení jednoho
z vrcholů jarní koncertní sezóny.

Pro ty, co teprve dítě čekají nabízíme oblíbený tělocvik pro těhotné
s fyzioterapeutkou Petrou Novákovou
Více se dozvíte na tel. 739 035 000, na našich stránkách
www.lexik.cz nebo přímo u nás od pondělí do pátku po celý den.
Přáli byste si s Lexikem spolupracovat? Chtěli bychom oslovit
hlavně roztocké firmy, které by měly zájem podpořit lokální
vzdělávání; v případě zájmu se prosím ozvěte paní ředitelce Mgr.
Lence Červenkové na tel.: 733 643 643. Umístíme vaše logo na
našich hojně navštěvovaných webových stránkách, nabízíme
firemní kurzy jazyků a počítačů, jazykové překlady, letní firemní
kurzy u nás nebo ve vašem sídle. Hledáme generálního sponzora.
Za veškerý zájem předem děkujeme!

V síni Zd. Braunerové jsme uspořádali absolventský koncert.
V koncertu vystoupili absolventi I. a II. stupně ZUŠ (Lenka
Rajmonová – zobcová flétna, Šimon Kukač – kytara, Tomáš
Vítek – housle, Martin Schůt – klavír, Anna Hrabalová –
klarinet, Lenka Heřmanová – klavír, Anna Pösingerová – housle,
Veronika Burgrová – příčná flétna, Miloslav Pavelka – klavír,
Jaroslav Boubelík – sólový zpěv), doplněni úspěšnými účastníky
soutěží ZUŠ a našimi nejlepšími žáky (Kateřina Krsková – kytara,
Markéta Gotschalková – klarinet, Marcel Ramdan, Barbora
Kohoutová – zobcové flétny, Kryštof Pejřil – klavír).

Za kolektiv Lexiku Mgr. Irena Čermáková

Taneční představení ZUŠ
Jako každý rok, tak i letos, se na přelomu května a června (27. 5.)
uskutečnilo Taneční představení TO ZUŠ, v Kongresovém sále
hotelu Academic. Taneční program zahájily nejmenší tanečnice,
které se již od začátku školního roku těšily, jak předvedou svůj um
rodičům a babičkám. Jejich první taneční krůčky vystřídaly již
o trochu zkušenější ročníky, které zvládly vyjádřit složitější témata
a vytvořit v sále různé nálady, od klidných pomalých tanců - „Když
jde slunce na kutě“ (tanec postoupil v soutěžní přehlídce ZUŠ do
krajského kola) a „Ukolébavka pro pomeranč“ - po svižné, rytmické

Koncert zahájil Komorní sbor ZUŠ a mluvené slovo
reprezentovali vtipnou recitací žáci LDO Kateřina Smilovská,
Kryštof Zelenka, David Lauermann a Filip Šimík.
V průběhu koncertu jsme slyšeli několik pozoruhodných výkonů,
někteří absolventi bojovali sami se sebou, ale všichni zaslouží
pochvalu za to, s jakou energií a elánem šli na pódium ,a i když se ne
vždy všechno dařilo, dokázali se poprat s nepřízní osudu a skladbu
zdárně dokončit. Tyto cenné vlastnosti jistě uplatní ve svém dalším
životě.
MgA. Bohumír Šlégl
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Středočeské muzeum v Roztokách
u Prahy Vás v červnu zve
od 4. června na výstavu Pasivní domy.
„Tepelná ztráta pasivního domu je tak nízká, že nepotřebujete
běžný systém vytápění. Tepelné zisky od slunce, lidí
a elektrických spotřebičů Vám pohodlně vytopí celý dům po
většinu roku.“ (www.pasivnidomy.cz)
Jak je to možné a jak takový dům funguje, se dovíte na výstavě.
13. června od 15 hodin na Loutkářskou dílnu, výroba loutek
(cena 100 Kč)

Komorní smíšený pěvecký sbor

R O S A
si Vás dovoluje pozvat na

KONCERT
23. 6. 2009 v 19.00 hodin

Národní muzeum
Praha 1, Václavské nám. 68
Na programu jsou skladby autorů:
Chrudimský kancionál, Antonín Dvořák, Javi Busto,
Zdeněk Lukáš, Antonín Tučapský

Diriguje

Lukáš Kovařík
Vstupné dobrovolné

Inspirovány výstavou Marionety Truhlář, budou mít děti
příležitost vytvořit si vlastní originální marionetu.
20. června na vernisáž 17. ročníku výstavy Letní keramická
plastika
Již počtvrté se v zámeckém parku koná výstava současných
výtvarníků, která je volně přístupná do konce září.
Každé úterý od 16:30 na Červnové podvečery s ornamentem.
Co je to ornament? Jak se proměňoval od pravěku po 20. století?
A znamenalo opravdu minulé století se svými puristickými slohy
jako funkcionalismus či minimalismus konec ornamentu?
Výstavou vás provede kurátor PhDr. Miloslav Vlk.
Otevřeno denně mimo pondělí 10:00 – 18:00
V návštěvní době je otevřena kavárna Pro Vás
Marie Jelínková Ťupová
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Fotbalový oddíl SK Roztoky
„A“ mužstvo mělo pro jarní sezonu za cíl jednoznačně udržení ve
své soutěži. Po dosavadních výsledcích:
Roztoky – Kazín 2 : 2, Zbuzany – Roztoky 2 : 1, Roztoky –
Horoměřice 0 : 5, Tuchoměřice B – Roztoky 0 : 1, Roztoky – Lety B
4 : 0,Statenice – Roztoky 2 : 2, Roztoky – Středokluky 1 : 0, Jíloviště
– Roztoky 5 : 2, Roztoky – Dobříč 1 : 0, Kosoř – Roztoky 2 : 5
se jim tento cíl daří úspěšně plnit. Po kvalitních výkonech, kterými
se na jaře prezentují, dohnali nejen poměrně velkou ztrátu
z podzimní části sezony, ale již se ocitli na nesestupových příčkách,
s poměrně velkým náskokem na sestupem ohrožené týmy. Ve
zbývajících zápasech by měli potvrdit zlepšenou výkonnost
a sezonu v klidu dohrát.
U dorostu přetrvávají problémy s docházkou hráčů k jednotlivým
zápasům. Nebýt vydatné pomoci hráčů mužstva žáků, museli
bychom dorostence z jejich soutěže odhlásit. Zatím tedy převládá
snaha sezonu dohrát, přes prázdniny mužstvo doplnit a v příští
sezoně hrát daleko důstojnější roli. Všechny dosavadní zápasy
dorostenci prohráli, skóre se v mnoha případech blížilo spíše
debaklu, než přijatelnému výsledku.
Žáci se po výborném vstupu do jarní sezony v posledních zápasech
trošku „zadrhli“, ale přesto výsledky:
Roztoky – Kazín 4 : 0, Libčice – Roztoky 0 : 18, Roztoky –
Hostivice 5 : 1, Rudná – Roztoky 0 : 6, Roztoky – Průhonice 5 : 2,
Tuchoměřice – Roztoky 2 : 1, Roztoky – Všenory 1 : 3, Roztoky –
Štěchovice 1 : 1
vzbuzují optimismus a dávají dobré předpoklady jak pro celkové
umístění, tak i pro příští sezonu. Docházka i přístup hráčů
k jednotlivým zápasům dokazuje, že hráči mají o fotbal zájem a že
i po odchodu některých hráčů do dorostu, nemusíme mít
o budoucnost tohoto mužstva obavy.
Přípravka prochází svojí soutěží s výsledky jako na houpačce:
Kazín – Roztoky 3 : 8, Roztoky – Černolice 1 : 2, Červený Újezd –
Roztoky 0 : 11, Roztoky – Černošice 1 : 5, Roztoky – Rudná 1 : 3,
Roztoky – Vonoklasy 4 : 3
Tréninků se účastní asi 25 dětí a společně s cca 15 dětmi mladší
přípravky je přípravka nejpočetnějším oddílem SK Roztoky.
A několik radostí:
Mužstvo přípravky, doplněné o několik hráčů žáků, se zúčastnilo
turnaje ve Starých Splavech. V konkurenci čtyř mužstev celý turnaj
vyhrálo a T.Juráček se stal nejlepším střelcem turnaje.
Mužstva žáků a přípravky se zúčastnili turnaje škol – Mc Donalds
Cup. Obsadily celkově druhé a čtvrté místo v pražské části, čímž
udělaly dobrou reklamu nejen naší ZŠ, ale i SK Roztoky.
Překvapení:
Před finálovým zápasem Českého poháru v kopané, mělo zájem
o trénink na roztockém hřišti prvoligové mužstvo mužů Teplic.
Poděkování:
Děkujeme starostce města i všem členům Zastupitelstva města
Roztok, za pochopení při přidělení dotace na regeneraci
a rekultivaci trávníku fotbalového hřiště. S pomocí této dotace
dokončíme započaté dílo a na podzim vstoupíme do nové sezony na
„novém“ sportovišti.
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Děkujeme Sokolu Roztoky za vstřícný přístup k potřebám
fotbalového oddílu a k naší společné snaze dosáhnout na roztockém
stadionu kvalitního sportoviště.
Děkuji všem trenérům, hráčům, rodičům a všem, kteří se nějakým
způsobem podílejí na fungování roztockého fotbalu za jejich
dosavadní práci a podporu a doufám, že bude ve stejném duchu
pokračovat i nadále.
A oznámení:
Tradiční Dokopná se bude konat dne 27. 06. na víceúčelovém hřišti
Sokola Roztoky. Zakončena bude v restauraci „Na růžku“.
Ing. Tomáš Novotný,
předseda SK Roztoky

DirtJump – Roztocký pohár 2009
Autorizovaný servis a prodejce kol Cyklo Adam a město Roztoky
s radostí oznamují, že letos proběhne další ročník adrenalinového
závodu ve skocích na kolech DirtJump – Roztocký pohár 2009,
a to v sobotu 25. 7. 2009. Závod bude opět dělen na dvě kategorie
MTB a BMX. Dirtová dráha, která je lokalizována na břehu Vltavy
u přívozu do Klecan, si za dobu svého provozu získala mnoho
příznivců, a to nejen díky své monstrózní lajně velkých skoků,
a tak se tyto závody stávají největšími v celém středočeském kraji.
Abychom však dráhu pro letošní závody ještě více zatraktivnili,
opět jsme ji upravili a vytvořili tak unikátní dirtpark, kde si na své
přijdou příznivci jak MTB, tak BMX. Výsledkem je nová lajna
velkých skoků, nové lavice, wallride, klopenka a další
vychytávky. Celý závod bude doplněn o doprovodný program
v podobě otevřené dílny Cyklo Adam, kde si každý návštěvník
bude moci prohlédnout či vyzkoušet vybrané typy kol. Akci bude
moderovat zkušený moderátor Juan alias Johnny Bravo (porad
o extremnich sportech Contest na TV Óčko), kterého můžete vídat
i na jiných předních závodech. Celý závod bude doplněn
o doprovodný program v podobě partnerských workshopů a živé
muziky od djs. V areálu se budete moci občerstvit točeným pivem,
dobrotami z lávového grilu či nějakým míchaným nápojem
u Jagermeister fresh baru. Lákavé jsou také ceny pro vítěze, ke
kterým patří prize money 15.000,- Kč, originální pohár,
a hodnotné ceny od partnerů závodu, kterými jsou MeatFly,
Skateshop.cz, Growshop.cz. Registrace jezdců probíhá pomocí
online formuláře na adrese www.roztockypohar.cz, kde také
naleznete další informace týkající se závodů, fotoreporty a videa
z loňských ročníků. V případě deštivého počasí se akce přesouvá
na následující den 26.7.2009. Od 11:00 hodin bude probíhat
doregistrace a trénink jezdců. Od cca 13:00 začne vlastní závod,
který se pojede podle kategorií a na několik kol. Jízdy bude opět
hodnotit odborná porota. Po skončení závodu začne v místě
probíhat afterpárty, která se pak přesune od 21:00 v Baru Tropic
afterpárty, kde se budou promítat fotografie ze závodu. Vstup na
akci bude zdarma. Přijďte tedy s námi k Vltavě strávit příjemné
odpoledne plné adrenalinu!
Jan Kolář

SPOLEČENSKÁ KRONIKA, SOUKROMÁ INZERCE

Společenská kronika
Poděkování paní starostce a MÚ za blahopřání k životnímu
jubileu, výročí sňatku atd. zaslali:
Libuše Bočková, Vlasta Horálková, Emilie Hosmanová, Božena
Huková, Regina Jeništová, Álois Kala, Helena Kotrčová, Marie
Koubová, Květa Koukolová, Zdeňka Kusáková, Jiřina
Meixnerová, Jan Nikodým, Milan Passer, Jaromír Roškot,
Květuše Šafaříková
Miluše Stomeová a Jaroslav Valtr.

Soukromá inzerce
Angličtina pro malé i velké školáky - doučování / výuka.
Tel.: 604 914 799.
-------------Daruji za odvoz starší kancelářský stůl - tmavá dýha, tři šuplíky,
větších rozměrů. Roztoky, Solníky. Tel.: 737 402 529.
-------------Hledám chalupu nebo domek (i k rekonstrukci), podmínka je
zahrádka: platím hotově. Peterová, tel.: 737 434 062.
-------------Hledám paní na úklid bytu v RD, Tiché údolí, 2-3x týdně.
Tel.: 233 910 178.

Poděkování
Vážená paní starostko, děkujeme Vám, i představitelům města
Roztoky, za finanční a materiální pomoc při narození našich
trojčátek.
Kamil a Veronika Valešovi.

-------------Hledám pronájem nebo podnájem jednoho pokoje do výše
3.500,- Kč, nejlépe ihned k nastěhování (jedná se pouze
o přespání). Mé jméno je Scoarta Larisa tel.:775 092 737.
--------------

Šáco, cos nám to udělal!
Asi nejeden člověk
si posteskl v údivu nad
zprávou, že náhle odešel
všem známý starousedlík
pan Alexandr Suvajdžič.
A možná si i pár lidí, kteří
mají máslo na hlavě (a báli
se -nejen v našem městě)
oddechlo, protože právě on
dokázal lépe než jiní odhalit
a pojmenovat různé nekalosti - v našem městě i mimo něj.
Možná bylo dost těch, kteří nestíhali tok jeho myšlenek
spojený s jeho expresivní rétorikou. I já, již jako
zkušený posluchač jsem ho občas musel zarazit
a požádat o zopakování poslední věty, abych nabral
dech. Byl výjimečný svou energií, neústupností až
zarputilostí, kterou řešil problémy nejen své, ale právě
mnohdy svých známých i nás všech- a za nás. Dokázal
podpořit potřebné a nahlas pojmenovat to, na co se
ostatní třeba báli jen pomyslet. Možná jsme to ani
nedocenili, ale dotáhl do konce i to, co jiné generace
ne, abychom se mohli nadechnout, zbavil konečně
Roztoky půlstoletí trvajícího zápachu „naši
penicilinky“. A dělal to především pro své a naše děti.
Ano děti, rodina, ta byla na prvním místě, ale energie
měl i pro další.
Jsou lidé, kteří žijí spořádaný život, do ničeho se
nepletou, nikoho nikdy nenaštvali a když odejdou,
mnohdy si toho ani okolí nevšimne. Tady si to určitě
uvědomili všichni, ať už z jakýchkoli pohnutek.
Pro nás blízké to byl Šáca, a takového jsme měli rádi,
bude nám chybět a budeme na něj dlouho vzpomínat.
Vzpomeňte s námi.
se souhlasem rodiny R. Šefr

Hlídání dětí, výpomoc v bytě. Jsem 18 letá studentka s láskou
k dětem a fantazií pro hry. S dětmi již malé zkušenosti mám.
Pokud nemáte děti a potřebujete pomoct, volejte na tel.:
604 472 299 (3.7. - 19.7. 2009 nevolat - mimo ČR).
Cena dohodou.
-------------Koupím byt, rod. dům a nebo staveb. pozemek v lokalitě
Roztoky, Žalov. Tel.: 603 108 227.
-------------Koupím garáž v lokalitě Roztoky u Prahy, Žalov.
Tel.: 722 074 408, e-mail: datar1@seznam.cz
-------------Koupím rodinný dům v Roztokách a okolí, tel.: 777 052 221.
-------------Koupím stavební pozemek Roztoky u Prahy a okolí (mimo
stavební uzávěru). Ne reality, ne developer. Tel.: 777 690 905.
-------------Nabízím k pronájmu byt 1+kk v Solníkách, částečně zařízený,
sklep a parkovací stání k dispozici. Nájemné 7.500,- Kč +
poplatky. Volný od července, příp. dohodou. Zájemci volejte
773 636 730 nebo 606 751 944.
-------------Nabízíme k pronájmu místnost o výměře 17 m2 (ÚT, voda, WC)
v Roztokách, Masarykova ulice. Tel.: 220 910 388,
mob.: 607 978 763, 776 602 953.
-------------Nabízím hlídání dětí, bydlím v Roztokách. Tel.: 774 349 708.
-------------Nabízím stavební materiál: příčkovka 33x7/18 P+D – 47 ks,
cihelný blok 36x25/25 P+D – 17 ks, cihelný blok 36x25/15 P+D
– 8 ks, překlad 110x8/25 – 1 ks, stropní vložka MIAKO
50x1525 – 9 ks, interiérové dveře 70 L – bílé, se slevou 75% Roztoky/Solníky. Karel Kratochvíl, tel.: 721 619 622.
-------------Příležitost pro lidi se zdravotním postižením. Agentura ProVás
přijme na zkrácený úvazek do kafírny v roztockém zámečku
laskavého člověka. Domluva na tel.: 224 819 359.
--------------
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Prodám dvě skříně Billy s nástavci (Ikea), dýha bříza, jedna se
skleněnými dveřmi, druhá z poloviny krytá dveřmi plnými. Cena
za komplet 4.900,- Kč. Foto zašlu na vyžádání. 2 roky staré
ve výborném stavu. Tel.: 737 402 529, Roztoky.
-------------Prodám novostavbu ŘRD v Roztokách, 4+moderně vybavená
kuchyně, prostorný světlý obývací pokoj s krbem, 2 x balkón,
terasa. Obytná plocha 114 m2, zahrádka 119 m2, kompletní
inženýrské sítě. Další informace na tel.: 605 172 823.
-------------Prodám přívěsný vozík domácí výroby, malá kola, celé nové
elektro, rozměry: š 140 cm, d 150 cm, v 65 cm, nosnost 400 kg.
Cena 2.500,- Kč. Kamil Šrom, Roztoky u Prahy,
tel.: 603 461 990.
-------------Prodám: Selskou jizbu, levně, zachovalá. Stůl, 4 židle, skříň –
lavice s úložným prostorem, police, atd. Nutno vidět. Rozkládací
gauč + 2 křesla, původní cena 14.000,- Kč, nyní 4.000,- Kč.
Stěhování. Prodám barevnou televizi – krásný obraz + ovladač,
velmi levně, nutno vidět. Elektrický kabel třífázový, 30 m, na
motor apod., velmi levně. Elektrický kabel dvoufázový, 30 m.
Ozdobný velký betonový květináč s římskými výjevy. Pánská
kožená bunda hnědá, nová, vel. XL - 400,- Kč.
Tel.: 776 340 421.
-------------Prodám točité schodiště – masivní ocelová konstrukce opatřena
antikorozním nátěrem, výborný stav, perfektní řemeslné
zpracování. Průměr 132 cm, výška 310 cm – možno prodloužit
i zkrátit. Použití do interiéru i exteriéru. Tel.: 777 282 820.
-------------Prodám udržovaný byt v OV, 2+1 s balkonem, 7. patro,
v Roztokách. Zn.: Cena dle dohody. Tel.: 605 505 262 nebo
731 840 875.
-------------Prodám zahradní gril stolní 120 x 120cm domácí výroby (nerez.
deska + rošt). Tel.: 775 274 155.
-------------Pronájem bytu (dlouhodobě) 2+1 Masarykova ul., 7.000,- Kč
+ poplatky. Tel.: 602 210 676.
-------------Pronajmu byt v Roztokách 3+1 po částečné rekonstrukci, volný
v zimě 2009. Tel.: 736 761 780.
-------------Pronajmu garáž v rodinném domku v Roztokách u Prahy.
Informace na tel.: 602 476 276.
-------------Pronajmu garážové stání na adrese Roztoky, Tyršovo nám.
č. 1732/10 s výjezdem do Nerudovy ulice. Tel.: 728 255 582.
-------------Pronajmu hezký 2+KK (57 m2) v Roztokách, Tiché údolí. Byt
po rekonstrukci, přízemí, předzahrádka. Nájem 10.000,+ poplatky, kauce 15.000,-, smlouva na 1 rok, volný od 1. 8. 09.
Tel.: 777 667 559.
-------------Pronajmu v Roztokách 3+kk, soc. zařízení, 90 m2, nejlépe na
kanceláře. Tel.: 602 358 207.
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-------------Pronajmu zařízený byt 3+1 v Roztokách. Tel.: 605 217 941.
-------------Včelí med již z letošní snůšky přímo od včelaře obdržíte na
adrese: Vidimova 607, Roztoky. Vhodné předem zavolat,
tel.: 220 911 665, nejlépe večer.
-------------Vyměním udržovaný dům se zahradou v Roztokách 3+1/balkon,
2+1, podsklepený, garáž, za byt v Roztokách v novostavbě 3+1
nebo kk/B,L,T, výtah, OV. Doplatek. Tel.: 737 409 386.
-------------Welshcorgi - nabízíme štěňátka k odběru v červnu. V barvě zlaté
a žíhané. Corgi je hravý, obratný a vytrvalý hlídač a kamarád.
Malý ovčáček s velkým srdcem. Štěňátka mají pravidelnou vet.
péči, jsou odchovaná v rodině s dětmi.
Více na tel.: 777 219 910 Havelková.
-------------Letní dětské tábory s výukovým charakterem (jazyky, počítače,
sport a adventure) a tábory s mezinárodní účastí či školy
v přírodě na www.primatabory.cz .
-------------Pronajmu byt 1+kk v Solníkách, částečně zařízený, sklep
a parkovací stání k dispozici. Nájemné7 500 Kč + poplatky.
Volný od července, příp. dohodou.Volejte 773 636 730 nebo
606 751 944.
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